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Szanowni Mieszkańcy Gminy Stawiski
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym
opracowaliśmy Raport o stanie Gminy Stawiski za 2020 rok.
Mam nadzieję, że zechcą Państwo nie tylko się z nim
zapoznać, ale również wziąć udział w debacie nad Raportem.
O roku 2020 nie da się mówić w oderwaniu od
pandemii koronawirusa, która do Polski dotarła w marcu
2020 r. Gmina Stawiski również musiała przystosować się do
często zmieniających się przepisów obowiązujących w czasie
stanu epidemii. Muszę przyznać, że na każdym szczeblu, od stowarzyszeń – w tym również
naszych OSP, przez jednostki organizacyjne, po Sołtysów i Radnych stanęliśmy na wysokości
zadania i robiliśmy, co w naszej mocy, by z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, realizować
nasze zadania. Dziękuję za ten wysiłek.
Raport o stanie Gminy Stawiski za 2020 rok jest dowodem na to, jak wiele w tym
trudnym czasie udało nam się osiągnąć. Pozyskaliśmy rekordowo dużo środków zewnętrznych.
Skorzystaliśmy ze wszystkich programów wsparcia, które w czasie pandemii samorządom
zaproponował Rząd RP, którego przedstawicieli mieliśmy zaszczyt gościć w naszej gminie
w 2020 r. kilkukrotnie. To właśnie na konferencji w Stawiskach samorządowcy z powiatu
kolneńskiego i grajewskiego otrzymali czeki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Nasza Gmina, w sumie, otrzymała z RFIL ponad 4,5 mln zł na realizację zadania rozbudowa łącznika łączącego halę z budynkiem szkoły w Stawiskach, w ramach, którego
powstaną nowe szatnie, łazienki, świetlica i stołówka. Dodatkowo pozyskaliśmy pieniądze m.in.
na organizację nauki zdalnej w szkołach, utworzenie Centrum Usług Społecznych, zakup
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i świadczenie usług door-to-door w naszej
gminie, usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz co najważniejsze na modernizację dróg.
W 2020 r. kontynuowana była długo oczekiwana inwestycja – budowa hali sportowej
w Stawiskach. Stworzyliśmy w pomieszczeniach budynku po gimnazjum Klub Seniora. Przybyło
nam asfaltowych dróg i wyremontowanych chodników. Modernizacje trwały nie tylko na
drogach gminnych, ale też krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Zakończyliśmy prace
związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Sokołach. Wyremontowaliśmy remizę
OSP w Karwowie. To był naprawdę bardzo pracowity rok.
Ponadto opracowaliśmy wiele planów, dokumentacji i wniosków z myślą o przyszłości.
Nastawiamy się na rozwój, na inwestycje, na realizację ważnych projektów społecznych
i kulturalnych, ale też na wykorzystanie potencjału Gminy Stawiski, jako miejsca atrakcyjnego
zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.

Burmistrz Stawisk
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1. Charakterystyka gminy
Gmina Stawiski wg stanu na dzień opracowywania niniejszego dokumentu zajmuje
powierzchnię 16555 ha, z czego 12394 ha to użytki rolne (75% ogólnej powierzchni gminy);
3150 ha to lasy (19% ogólnej powierzchni gminy) i 1011 ha pozostałych gruntów użytkowych
i nieużytków, co stanowi 6% ogólnej powierzchni gminy.
Obszar Gminy Stawiski stanowi 18% powierzchni Powiatu Kolneńskiego i 0,8%
ogólnej powierzchni Województwa Podlaskiego.
W skutek reformy administracyjnej z roku 1999 Gmina Stawiski przynależy
terytorialnie do Powiatu Kolneńskiego, w jej ramach można wyróżnić 36 sołectw oraz
35 miejscowości. Sąsiaduje z gminami: od północy – z gminą Grabowo, od wschodu – z gminą
Przytuły, od południa – z gminami Jedwabne i Piątnica, od zachodu – z gminami Mały Płock
i Kolno.

Gmina Stawiski na tle powiatu kolneńskiego.
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2. Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła
się o 18 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 6097 osób, w tym 3045 kobiet
i 3052 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 390 osób,
liczba mieszkańców - 463,
− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1906 osób, liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2207,
− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 749, liczba mieszkańców: 382.
Na początek 2020 r. na terenie miejskim mieszkało 2155 osób, a na terenach wiejskich
3960 osób. Na koniec 2020 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenie miejskim
mieszkało 2147 osób, a na terenach wiejskich 3950 osób.
W 2020 r. urodziło się w gminie 70 osób, w tym 26 dziewczynek i 44 chłopców,
a zmarło 72 osób, w tym 35 kobiet i 37 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r.
wyniósł - 2. Najczęstsze przyczyny zgonów to: choroba. Nie odnotowano w 2020 zgonów
niemowląt.
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3. Jednostki organizacyjne gminy

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wykaz jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy Stawiski:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.
Szkoła Podstawowa w Porytem.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawiskach do dn. 31.08.2020r., w skład którego
wchodziły:
− Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach;
− Szkoła Filialna w Budach Stawiskich;
− Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim;
− Miejskie Przedszkole w Stawiskach.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach (samodzielna jednostka od
dnia 01.09.2020r.) wraz ze Szkołą Filialną w Jurcu Szlacheckim.
Miejskie Przedszkole w Stawiskach (samodzielna jednostka od dnia 01.09.2020r.).

W 2020 roku budżet i jego wykonanie w powyższych jednostkach budżetowych
przedstawiał się następująco:
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Lp.
Nazwa jednostki
wydatków
wydatków
dochodów
dochodów
1.

SP w Stawiskach

5.433.142,00

5.412.567,88

19.523,00

14.781,72

2.

SP w Porytem

1.263.595,00

1.256.103,30

3.318,00

3.373,21

3.

Miejskie Przedszkole w
Stawiskach

1.105.821,00

1.076.880,75

71.837,00

75.670,55

3.

OPS w Stawiskach

10.007.060,00

9.898.525,51

88.941,00

59.606,07

4.

ZGKiM w Stawiskach

1.449.053,00

1.437.939,01 1.448.592,00

1.447.444,02

5.

GOKiS w Stawiskach

809.657,00

809.502,25

809.657,00
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Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku
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4. Finanse gminy
Budżet gminy Stawiski na 2020 rok uchwalono Uchwałą Nr XIX/99/20 Rady Miejskiej
w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020 r., według której:
✓ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 33.608.138 zł (bieżące – 28.502.292
zł, majątkowe – 5.105.846 zł);
✓ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 36.538.854 zł (bieżące – 24.873.449
zł, majątkowe – 11.665.405 zł).
Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu gminy przedstawia się następująco:
✓ plan dochodów budżetowych – 36.112.846 zł (bieżące – 30.879.097 zł, majątkowe
– 5.233.749 zł);
✓ plan wydatków budżetowych – 38.160.741 zł (bieżące – 27.868.132 zł, majątkowe
– 10.292.609 zł).
Wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:
− wykonanie dochodów budżetowych – 44.961.621,80 zł (124,50% planu);
− wykonanie wydatków budżetowych – 37.624.950,25 zł (98,60% planu).
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8.744.692,82 zł z tytułu:
− zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.893.528,68 zł;
− wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.600.000,00 zł;
− umowy na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych
punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem
dofinasowania” – 2.251.164,14 zł.
Lokaty terminowe na 31.12.2020 r. wynosiły 3.776.579,74 zł.
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Razem

Kwota
2.439.230,27
2.860,84
2.399.066,55
186.906,71
32.510,00
716.997,29
63.527,00
48.635,12
6.097.259,01
12.893.224,93
7.376.702,78
975.835,88
2.308.379,08
99.000,00
8.062.742,99
1.258.743,35
44.961.621,80
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%
5,42
0,01
5,34
0,42
0,07
1,59
0,14
0,11
13,56
28,68
16,41
2,17
5,13
0,22
17,93
2,80
100,00
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STRUKTURA WYDATKÓW GMINY
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem

%

4.174.107,48
1.788.846,41
327.421,68
113.837,77
3.178.521,82
63.527,00
1.098.436,41
119.817,37
12.153.903,60
94.553,52
1.943.846,74
257.480,02
459.923,33
8.079.220,89
2.896.020,51
726.367,86
149.117,84
37.624.950,25

11,09
4,75
0,87
0,30
8,45
0,17
2,92
0,32
32,30
0,25
5,17
0,68
1,22
21,48
7,70
1,92
0,40
100,00

WYDATKI i DOCHODY (%)
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Dochody od os.fiz.os.pr.
Leśnictwo
Kultura fizyczna i sport
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rodzina
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
Oświata i wychowanie
Obsługa długu publicznego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
Administracja publiczna
Działalność usługowa

DOCHODY (%)
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Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 7.374,38 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6.171,06 zł.
Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych):
1) Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia
wody w Sokołach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00045-65150-UM1000060/17
z dnia 23.07.2018 r.,
2) Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie
umowy Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0351/19-00 z dnia 06.05.2020 r.
3) Projekt pn. „Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie
umowy Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0624/19-00 z dnia 13.03.2020 r.
4) Projekt pn. „Akademia Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy
UDA-RPPD.09.01.00-20-0207/18-00 z dnia 16.11.2018 r.
5) Projekt pn. „Aktywni razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDARPPD.09.01.00-20.0232/18-00 z dnia 25.03.2019 r.
6) Projekt pn. „Sąsiedzkie usługi opiekuńcze” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy
nr UDA-RPPD.09.01.00-20.0279/18-00 z dnia 30.05.2019 r.
7) Projekt „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014
- 2020 na podstawie umowy Nr 2148/2020 z dnia 29.04.2020 r.
8) Program „Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach
programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy
nr 291 022 46 77.
9) projekt „Klub Seniora "Pogodne jutro"” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy
nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0411/19-00 z dni 02.07.2020 r.
10) Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” w ramach programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na podstawie umowy
nr POWR.02.08.00-00-0071/20-00 z dnia 07.12.2020 r.
11) Projekt „Mali Intelektualiści” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy
nr RPPD.03.01.01-20-0442/19.
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W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na
łączną kwotę 315.908,63 zł i zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Lp.

Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania

Klasyfikacja
budżetowa

Plan

Wykonanie

1.

Barzykowo

Zakup materiałów i usług do
utwardzenia poboczy przy drogach 600.60016
gminnych na terenie wsi Barzykowo.

14.300,00

12.928,53

2.

Budy Poryckie

Budowa drogi gminnej relacji od
drogi wojewódzkiej Nr 648 do drogi 600.60016
powiatowej Nr 1856B Budy Poryckie

11.100,00

11.100,00

3.

Budy Stawiskie

Zakup materiałów do utwardzenia
poboczy drogi gminnej we wsi Budy 600.60016
Stawiskie.

15.700,00

15.665,00

4.

Cedry

Zakup wyposażenia do remizy OSP
754.75412
w Cedrach

13.600,00

13.599,71

5.

Chmielewo

Zakup materiałów do utwardzenia
poboczy przy drodze gminnej na 600.60016
terenie wsi Chmielewo.

11.000,00

10.032,49

6.

Dzierzbia

Zakup i montaż pieca w budynku po
921.92109
szkole w Dzierzbi.

20.100,00

20.100,00

7.

Dzięgiele

Zakup materiałów i usługi na
wykonanie ogrodzenia Centrum
rekreacyjno
sportowego 921.92109
w Dzięgielach oraz zakup i montaż
piłkochwytów.

13.200,00

13.200,20

8.

Hipolitowo

Nawiezienie i wyrównanie dróg
dojazdowych do pól w obrębie wsi 600.60016
Hipolitowo.

9.700,00

9.700,00

9.

Ignacewo

Zakup materiałów i wykonanie
utwardzenia poboczy, zjazdów drogi
600.60016
gminnej Nr 104572 w miejscowości
Ignacewo działki 91.

10.100,00

10.100,00

10.

Jurzec Folwark

Zakup wyposażenia do remizy OSP
754.75412
Jurzec Włościański.

1.600,00

1.600,00

11.

Jurzec
Szlachecki

Zakup materiałów i usług na
utwardzenie poboczy drogi gminnej, 600.60016
położonej we wsi Jurzec Szlachecki.

3.400,00

3.388,28

12.

Jurzec
Włościański

Zakup wyposażenia do remizy OSP
754.75412
Jurzec Włościański.

3.000,00

2.900,92

13.

Karwowo

Centrum Aktywności Lokalnej w
754.75412
Karwowie

14.100,00

14.100,00

Kuczyny

Przygotowanie dokumentacji na
przebudowę drogi gminnej we wsi 600.60016
Kuczyny.

9.700,00

6.765,00

14.

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, PLAC WOLNOŚCI 13/15, 18-520 STAWISKI

11

RAPORT O STANIE GMINY STAWISKI ZA 2020 ROK

Lp.

15.

16.

17.

Nazwa sołectwa Nazwa zadania

Lisy

Michny

Mieczki
Sucholaszczki

19.

Mieszołki

Poryte
Szlacheckie

Plan

Wykonanie

Zakup materiałów i usług do
utwardzenia i wyrównania drogi 600.60016
gminnej na terenie wsi Lisy.

8.000,00

3.100,00

Budowa hali sportowej w Stawiskach. 801.80101

1.700,00

1.700,00

Zakup usługi do utwardzenia poboczy
600.60016
drogi gminnej we wsi Michny.

10.000,00

9.945,00

Budowa hali sportowej w Stawiskach. 801.80101

1.600,00

1.600,00

Nawiezienie pospółki żwirowej i
kruszywa łamanego oraz wyrównanie
600.60016
dróg dojazdowych do pól na terenie
sołectwa Mieczki Sucholaszczki

9.250,00

9.250,00

Zakup żwiru/kruszywa oraz usługi
utwardzenia
drogi
gminnej
prowadzącej
do
budynku 600.60016
mieszkalnego
w
miejscowości
Mieczki Sucholaszczki.

2.700,00

2.700,00

800,00

523,68

Zakup usługi do utwardzenia poboczy
przy drodze gminnej we wsi 600.60016
Mieszołki.

10.300,00

10.300,00

Zakup i montaż lustra na drodze
600.60016
gminnej we wsi Mieszołki.

800,00

523,67

Rekultywacja boiska szkolnego przy
801.80101
Szkole Podstawowej w Porytem.

10.000,00

1.782,00

Uporządkowanie terenu na działkach
będących własnością Gminy Stawiski, 900.90095
położonych w Porytem 0022.

5.000,00

5.000,00

Zakup
lustra
poprawiającego
w miejscowości
Sucholaszczki.

18.

Klasyfikacja
budżetowa

drogowego
bezpieczeństwo
600.60016
Mieczki

20.

Poryte
Włościańskie

Uporządkowanie terenu na działkach
będących własnością Gminy Stawiski, 900.90095
położonych w Porytem 0022.

16.600,00

15.997,95

21.

Romany

Zakup materiałów do utwardzenia
poboczy drogi gminnej położonej 600.60016
w obrębie Romany

12.800,00

12.654,85

22.

Rogale

Zakup usługi na utwardzenie poboczy
drogi gminnej położonej we wsi 600.60016
Rogale.

11.500,00

11.500,00

23.

Rostki

Zakup materiałów i usługi do
utwardzenia poboczy drogi gminnej 600.60016
we wsi Rostki.

14.300,00

13.919,66
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Lp.

Nazwa sołectwa Nazwa zadania

Klasyfikacja
budżetowa

24.

Skroda Mała

Budowa hali sportowej w Stawiskach

801.80101

2.500,00

2.500,00

25.

Sokoły

Wykonanie
dokumentacji
odwodnienia drogi gminnej położonej 600.60016
w Sokołach.

14.500,00

0,00

Zakup materiałów i usługi do zamiany
nawierzchni poboczy dróg gminnych 600.60016
w miejscowości Tafiły.

9.000,00

8.993,76

Budowa hali sportowej w Stawiskach. 801.80101

1.900,00

1.900,00

11.600,00

11.600,00

26.

Tafiły

Plan

Wykonanie

27.

Wilczewo

Sporządzenie
dokumentacji
projektowej na remont budynku 754.75412
remizy OSP w Wilczewie.

28.

Wysokie Małe

Zakup elementów małej architektury
i usługi
montażu
na
działce 921.92195
oznaczonej numerem 63/10.

11.600,00

10.854,75

Wysokie Duże

Zakup usługi i materiałów do zmiany
nawierzchni poboczy, zjazdów drogi
600.60016
gminnej w miejscowości Wysokie
Duże.

10.500,00

10.465,00

29.

30.

Dokumentacja geodezyjna

710.71012

9.000,00

5.000,00

Budowa hali sportowej w Stawiskach

801.80101

2.800,00

2.800,00

10.800,00

10.117,98

9.600,00

6.000,00

359.750,00

315.908,63

Zabiele

31.

Zaborowo

Zakup materiałów do zmiany
nawierzchni poboczy i zjazdów drogi 600.60016
gminnej w miejscowości Zaborowo.

32.

Żelazki

Dokumentacja geodezyjna

710.71012

RAZEM
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5. Infrastruktura drogowa i transport
Infrastruktura drogowa w gminie Stawiski obejmowała w 2020 r. 206,31 km dróg. Drogi
asfaltowe w 2020 roku stanowiły 53,68% wszystkich dróg.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne
kategorie dróg publicznych, był następujący:
drogi krajowe - stan dobry – klasa A,
drogi wojewódzkie – stan zły – klasa B, D,
drogi powiatowe – stan dobry, zadowalający, zły – klasa A, B, D,
drogi gminne – stan dobry, zadowalający, zły – klasa A, B, D.

W 2020 r. dzięki dobrej współpracy Burmistrza Stawisk z władzami samorządów
– powiatowego i wojewódzkiego udało się zrealizować następujące inwestycje:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1860B Rudka - Zaskrodzie - Wścieklice do dr. 647 na
odcinku ponad 2,3 km. Wartość zrealizowanej inwestycji to ok. 1,58 mln zł. Odcinek został
przebudowany dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych,
które pokryło połowę wartości inwestycji.
Pozostała część pokryta została z
budżetu
Gminy
Stawiski
(238 tys. zł) oraz z budżetu
Powiatu Kolneńskiego.

27 listopada odbył się odbiór
techniczny
zmodernizowanego
odcinka tej trasy, w którym
uczestniczyła
m.in.
Agnieszka
Rutkowska Burmistrz Stawisk.
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2) Ułożenie chodnika o długości 130 mb w
miejscowości Budy Stawiskie w ciągu drogi
powiatowej nr 1856 B relacji Poryte
Szlacheckie – Hipolitowo – Budy Poryckie –
Budy Stawiskie do dr. nr 61. Materiały zostały
zakupione przez Gminę Stawiski, natomiast
Powiat Kolneński odpowiadał za ułożenie
chodnika.
Chodnik w Budach Stawiskich przy drodze powiatowej.

3) Remont drogi wojewódzkiej nr 647 Stawiski – Kolno – w obszarze administracyjnym
Gminy Stawiski ta droga wojewódzka została zmodernizowana w całości.
4) Wykonanie chodnika w miejscowości Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo – Nowogród – Stawiski – Przytuły. Wartość zrealizowanej inwestycji to koszt
prawie 173 tys. zł. Gmina Stawiski pokryła koszty tej inwestycji w wysokości 45 tys. zł,
a pozostałe środki zostały pokryte z budżetu Województwa Podlaskiego.

Chodnik na ulicy Wojciecha Kossaka w Porytem.
W 2020 roku Gmina Stawiski zrealizowała zadania, na które zostało pozyskane
dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
1) Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Karwowo – Zalesie” – dotyczy przebudowy
0,46 km odcinka tej drogi.
2) Zadanie nr 2 „Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji
deszczowej” – dotyczy dwóch ulic w Stawiskach: Kościelnej i Tadeusza Kościuszki.
Całkowita wartość powyższych zadań wyniosła ponad 765 tys. zł, dofinansowanie
z FDS pokryło prawie 362 tys. zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Stawiski.
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Przebudowana droga Karwowo – Zalesie.

Przebudowana ulica Tadeusza Kościuszki
w Stawiskach.

Przebudowana ulica Kościelna
w Stawiskach.

W dniu 09 września 2020 roku został
przekazany teren i plac budowy dla firmy
BIK – Projekt z Łomży w celu wykonania
zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej
Poryte – Budziski. Koszt inwestycji wynosi
prawie 3,4 mln zł. Zadanie realizowane jest
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
które pokrywa ponad 2,3 mln zł, pozostałą
kwotę pokrywa budżet Gminy Stawiski.
Termin
zakończenia
tej
inwestycji
planowany jest do końca sierpnia 2021 r.
Plac budowy – droga Poryte-Budziski.
URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, PLAC WOLNOŚCI 13/15, 18-520 STAWISKI
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W roku sprawozdawczym utwardziliśmy pobocza dróg m.in. w Ignacewie,
Mieszołkach, Rogalach, Michnach, Wysokiem Dużym, Budach Stawiskich. Przeprowadzony
został remont chodnika przy ul. Plac Wolności w Stawiskach. Aby zwiększyć bezpieczeństwo
pieszych i innych uczestników ruchu drogowego, wykonana została zmiana organizacji ruchu
i oznakowania na ulicy Długiej w Stawiskach.

Chodnik w Budach
Stawiskich przy drodze
gminnej.

Chodniki w Michnach
i Wysokiem Dużym.
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W 2020 roku wykonano projekty stałej organizacji ruchu w miejscowościach na terenie
gminy Stawiski:
1) droga gminna nr 104535B – od drogi powiatowej 1856B – Zaborowo – Grabówek – do
drogi powiatowej 1857B – inwentaryzacja istniejącego oznakowania i opracowanie
stałej organizacji ruchu do zatwierdzenia;
2) droga gminna nr 104573B – ul. 550-lecia Stawisk – opracowanie stałej organizacji
ruchu obejmujące istniejące oznakowanie oraz zaprojektowanie 2 progów
zwalniających wraz z ich oznakowaniem pionowym, z uwzględnieniem ograniczeń
w ruchu dla pojazdów ciężarowych;
3) droga gminna nr 104587B ul. Władysława Stanisława Reymonta - opracowanie stałej
organizacji ruchu obejmujące istniejące oznakowanie oraz zaprojektowanie 2 progów
zwalniających wraz z ich oznakowaniem pionowym, z uwzględnieniem ograniczeń
w ruchu dla pojazdów ciężarowych;
4) droga gminna nr 104539B – Poryte ul. Małopłocka - opracowanie stałej organizacji
ruchu obejmujące istniejące oznakowanie oraz zaprojektowanie 1 progu zwalniającego
wyspowego wraz z jego oznakowaniem pionowym;
5) droga gminna nr 104533B – DK 61- Zalesie - opracowanie stałej organizacji ruchu
obejmujące istniejące oznakowanie oraz zaprojektowanie 2 progów zwalniających
wyspowych wraz z ich oznakowaniem pionowym.
W roku sprawozdawczym wykonana została dokumentacja techniczna dotycząca
przebudowy niżej wymienionych dróg na terenie gminy Stawiski:
1) droga nr 1829B Romany – DW 648 o długości około 1350 m;
2) droga nr 104553B Skroda Mała – Koziki o długości około 340 m;
3) droga od drogi powiatowej nr 1830B do drogi relacji Jurzec Szlachecki - Cwaliny
– Rostki o nr 104558B o długości około 1698 m;
4) droga (działka o nr geodezyjnym 28) w miejscowości Kuczyny o długości ok. 105 m
Wykonana została także mapa do celów projektowych i koncepcja rozwiązań projektowych
drogi nr 104596B (ul. Łomżyńska w Stawiskach), odcinek od ronda na ul. Zjazd do
skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Smolniki o długości około 2500 m.
W 2020 roku Gmina Stawiski złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) następujących inwestycji
drogowych:
1) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo. Zadanie
będące przedmiotem wniosku dotyczy drogi gminnej zlokalizowanej na obszarze
dwóch gmin: Stawiski i Piątnica, o łącznej długości 5027,54 m. Szacunkowa wartość
inwestycji: ponad 8 mln zł.;
2) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Cwaliny. Droga rozpoczyna
się od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1830B
Stawiski – Jurzec Wł. – Kossaki – Jedwabne, obejmuje trasę przez całą miejscowość
Cwaliny i kończy na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 104558B i nr 104556B. Długość
odcinka do modernizacji wynosi 1677 m. Szacunkowa wartość inwestycji: ponad
2,3 mln zł.;
URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, PLAC WOLNOŚCI 13/15, 18-520 STAWISKI
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3) Przebudowa drogi gminnej Skroda Mała – Koziki. Początek planowanej przebudowy
jest na granicy dwóch obrębów ewidencyjnych Skroda Mała, gmina Stawiski i Koziki
– Olszyny, gmina Kolno. Inwestycja kończy się w gminie Stawiski w miejscowości
Skroda Mała. Odcinek przebudowywanej drogi zostanie połączony z istniejącą już
nawierzchnią bitumiczną. Długość odcinka do modernizacji wynosi 575 m.
Szacunkowa wartość inwestycji: ponad 0,5 mln zł.
W ubiegłym roku z transportu zbiorowego autobusowego skorzystało 282 uczniów
i przedszkolaków (w ramach biletów miesięcznych) oraz 715 mieszkanek i mieszkańców
gminy Stawiski. Cena biletów indywidualnych w tym środku transportowym wynosiła średnio
5 zł i nie uległa zmianie do końca 2020 roku. W 2020 roku gmina Stawiski dysponowała
następującymi pojazdami:
− VW Caravelle T5, rok produkcji: 2007,
− VW Transporter T5, rok produkcji: 2007,
− VW Crafter, rok produkcji: 2014,
− Renault Ares, rok produkcji: 2000,
− Renault Master, rok produkcji: 2006,
− Opel Astra, rok produkcji: 2014.
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6. Ochrona środowiska
Na obszarze gminy Stawiski na jakość powietrza atmosferycznego nadal bardzo duży
wpływ ma tzw. emisja niska, czyli emisja z lokalnych kotłowni oraz gospodarstw
indywidualnych. Są to głównie kotłownie grzewcze, emitujące do powietrza zanieczyszczenia
powstające w wyniku spalania węgla i paliw płynnych.
Gmina Stawiski pomaga dbać mieszkańcom o środowisko i aktywnie uczestniczy
w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery w gospodarstwach domowych. Gmina
złożyła w dniu 27 lutego 2020 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na budowę instalacji
solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii słonecznej.
W trosce o środowisko w Urzędzie Miejskim w Stawiskach prowadzony jest punkt
konsultacyjny programu "Czyste Powietrze". W punkcie właściciele domów jednorodzinnych
mogą uzyskać informacje oraz złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę pieców
i kotłów na paliwa stałe, zakup nowych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynków.
Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia substancji, które powstają
podczas ogrzewania domów jednorodzinnych. Punkt w Stawiskach daje możliwość naszym
mieszkańcom łatwiejszego dostępu do informacji w ramach programu Czyste Powietrze
dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.
Punkt konsultacyjny mieści się w pokoju nr 13 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.
Punkt czynny jest codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Z
możliwości
uzyskania
informacji skorzystało w 2020 r. – 113
osób,
a
22
złożyło
wnioski
o dofinansowanie w ramach programu
,,Czyste powietrze”.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze” w UM w Stawiskach.
Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Gminie Stawiski są trasy
komunikacyjne. Na jakość powietrza wpływa także kierunek przeważających wiatrów, które
mogą przenosić zanieczyszczenia z dalszych, bardziej uprzemysłowionych, a tym samym
bardziej zanieczyszczonych obszarów w Polsce. Podstawowymi parametrami
charakteryzującymi stan zanieczyszczenia powietrza są średnie stężenia substancji w powietrzu
dla określonych okresów uśredniania. Generalnie w całym województwie podlaskim
obserwowano korzystne tendencje zmian stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu
zawieszonego.
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Wyniki badań, w świetle obowiązujących przepisów prawnych dotyczących
normatywów dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu
atmosferycznym, wskazują na dobrą jakość powietrza na terenie gminy Stawiski.
Na obszarze gminy brak jest większych źródeł zagrażających czystości wód
powierzchniowych i gruntowych. Na stan czystości wód, na analizowanym terenie, może
negatywnie wpływać stosowanie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin.
Potencjalne zagrożenia zarówno dla wód powierzchniowych jak i gruntowych może stanowić
brak oczyszczalni ścieków w rejonach grupowego zwodociągowania wsi. Zagrożeniem dla wód
podziemnych może być niewłaściwa utylizacja odpadów niebezpiecznych. Z kolei
zagrożeniem dla wód gruntowych może być niewłaściwie zagospodarowana gnojówka
i gnojowica z gospodarstw rolnych.
Na terenie gminy Stawiski głównym źródłem hałasu jest ruch drogowy oraz
w niewielkim stopniu działalność przemysłowa, której uciążliwość ma charakter lokalny
o niewielkim zasięgu. Spowodowane to jest przede wszystkim rosnącą wciąż liczbą pojazdów.
Na stopień uciążliwości tras komunikacyjnych wpływ mają takie czynniki jak: natężenie ruchu,
struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj i stan techniczny nawierzchni,
który często jest niezadawalający. Wskazane w rozdziale 5 działania w zakresie przebudowy
i remontów dróg pozwolą ograniczyć emisję hałasu.
Źródłami promieniowania niejonizującego w gminie są przebiegające przez jej teren
linie wysokiego napięcia oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Są one jednak usytuowane
w bezpiecznej odległości od zabudowań gospodarskich i mieszkalnych. Nie stwarzają zatem
poważnego zagrożenia dla mieszkańców gminy.
Na terenie gminy Stawiski znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych
w mieście Stawiski, która będzie od 2021 roku modernizowana. W 2020 r. trwały prace
związane z wyłonieniem Wykonawcy na jej rozbudowę i przebudowę wraz z modernizacją.
Miasto Stawiski tworzy aglomerację Stawiski, która została wyznaczona Uchwałą
Nr XXVII/149/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stawiski. Ujęta jest w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi 9,3 km, w tym grawitacyjnej
3
7,3 m . Długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji wynosi 0,7 km. Ilość ścieków
komunalnych przyjętych do oczyszczalni z terenu gminy Stawiski w 2020 r. – 60,8 tys. m3, tj.
56,0 tys. m3 z terenu aglomeracji Stawiski odprowadzanych zbiorczym systemem
kanalizacyjnymi i 0,3 tys. m3 dostarczonych taborem asenizacyjnym oraz 4,5 tys. m3
dostarczonych taborem asenizacyjnym z terenu Gminy Stawiski. Taka sama ilość jest ścieków
oczyszczonych. W 2020 roku nie było awarii sieci kanalizacyjnej. Z sieci kanalizacyjnej na
terenie aglomeracji Stawiski korzysta 98% mieszkańców, zaś z taboru asenizacyjnego – 2,0%.
Na terenach nieskanalizowanych (terenach wiejskich) gospodarka ściekowa
realizowana jest poprzez zbiorniki bezodpływowe i odbiór ścieków wozami asenizacyjnymi.
Na terenie wsi istnieje 808 sztuk zbiorników bezodpływowych.
Najpoważniejszy problem stanowi odwodnienie dróg, z których wody deszczowe
odprowadzane są głównie do przydrożnych rowów, stanowiąc istotne zagrożenie dla czystości
wód podziemnych i powierzchniowych. Należy podkreślić fakt, iż wraz z rozbudową
i modernizacją dróg prowadzone są jednocześnie prace nad odwodnieniem tych dróg.
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Na terenie gminy w dalszym ciągu realizuje się zadanie związane z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest. Na bieżąco zbierane są wnioski od mieszkańców, którzy
zmieniają pokrycie dachowe i ubiegają się o dofinansowanie odbioru eternitu. Gmina na ten cel
pozyskuje dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku (WFOŚiGW). W dniu 24 stycznia 2020 r. Gmina Stawiski złożyła wniosek
o dotację w ramach programu ,,AZBEST-2020’’ do WFOŚiGW na realizację zadania pn.
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski’’. Pozyskano dotację
w kwocie 31 tys. zł. W ramach zadania zebrano i poddano utylizacji 103,71 Mg azbestu z 32
nieruchomości. Dodatkowo na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Stawiski zostało przeznaczonych prawie 13 tys. zł ze środków własnych gminy,
co umożliwiło zebranie i poddanie utylizacji 36,22 Mg azbestu z 12 nieruchomości.
W 2020 r. Gmina Stawiski realizowała rozpoczęte w 2019 r. zadanie pn. „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, które było
finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Ostatecznie w ramach zadania udało się zebrać 54,544 Mg odpadów od 99
rolników na łączną kwotę 23 tys. zł. Zadanie w 100% zrealizowane zostało z pozyskanej
dotacji, tj. bez wkładu własnego gminy oraz osób biorących udział w projekcie.
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy firma: Usługi
Komunalne ,,BŁYSK” Marianna Marczyk z Łomży. Firma została wyłoniona w drodze
przetargu nieograniczonego. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania trafiają do Zakładu
Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czartorii.
Segregacja prowadzona jest w systemie workowo - pojemnikowym oraz w systemie
pojemnikowym odpady niesegregowane. Mieszkańcy Gminy Stawiski mogą bezpłatnie
przekazywać odpady komunalne do PSZOK-u, zlokalizowanego przy ul. Łomżyńskiej. Masa
odpadów przyjmowanych w PSZOK-u w 2020 r. wynosiła 303,9310 Mg odpadów
komunalnych. Na 1 mieszkańca gminy przypadało 221,28 kg odpadów niesegregowanych oraz
53,85 kg segregowanych.
Dbając o czystość i porządek na terenie miasta i gminy w 2020 roku ustawiono w sumie
22 tabliczki na trawnik z hasłami takimi, jak: „Psie odchody niszczą trawnik. Nie wyprowadzaj
tutaj psa”; „Miejsce zabaw dla dzieci! Nie wyprowadzaj tu psa”, „Proszę sprzątaj po swoim
psie!”. Liczymy, że mieszkańcy uszanują naszą pracę i będą także dbać o czystość w naszej
gminie. Ponadto zakupione zostały ławki parkowe, uzupełnione kosze na śmieci i pojemniki do
segregacji śmieci.
Gmina Stawiski w 2020 roku przyłączyła się do kampanii informacyjno-edukacyjnej
Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej
segregacji odpadów komunalnych. W tym celu rozpowszechnione zostały wśród naszych
mieszkańców materiały informacyjne dotyczące segregacji śmieci, pod hasłami takimi, jak:
„Co powstaje z recyklingu odpadów”, „Piątka za segregację”, „Dlaczego warto poddawać
materiały recyklingowi”, „Segregacja to nie wyrzucanie”.
W 2020 roku zakończyliśmy prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody
w Sokołach. Prace rozpoczęły się w 2019 roku i przebiegały w dwóch etapach:
etap I obejmował budowę ujęcia wody wraz z zasilaniem studni głębinowej, etap II
to rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz termomodernizacja budynku SUW.
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W ramach modernizacji wybudowano studnie głębinową SW 2, dwa zbiorniki wyrównawcze
po 200 m3, wymieniono filtry do uzdatniania wody, mieszacz, zamontowano zestaw pompowy
o wydajności 80 m3, zabezpieczono ciągłość dostawy energii elektrycznej wyposażając stację
wodociągową w agregat prądotwórczy. Ponadto ocieplono budynek, wykonano elewację,
wymieniono pokrycie dachowe. Stacja po modernizacji została w pełni zautomatyzowana.
Projekt pt. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody
w Sokołach” realizowany był z dofinansowaniem, które Gmina Stawiski pozyskała w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zbiorniki wyrównawcze i budynek SUW w Sokołach po termomodernizacji.

Gmina Stawiski w ubiegłym roku zainwestowała w nowy ciągnik rolniczy oraz wóz
asenizacyjny, by usprawnić prace związane z gospodarką ściekową i komunalną. Sprzęt
o wartości ponad 436 tys. zł trafił do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Ciągnik rolniczy marki CASE IH PUMA 150 wyprodukowano w 2019 roku. Jest
przystosowany do obsługi sprzętu takiego jak: pług lemieszowy do śniegu czy też do zamiatarki
ulicznej. Wóz asenizacyjny POMOT CHOJNA TYP T546/A ma pojemność 10 tys. litrów.
Wyprodukowano go w 2020 roku.
Wyposażony jest w wałek szerokokątny,
pompę ssącą o wydajności 9 tysięcy
l/minutę, wąż ssący o długości 6 m. oraz
wskaźnik napełnienia. Nowy sprzęt
z pewnością ułatwi i przyspieszy
opróżnianie bezodpływowych zbiorników
na nieczystości ciekłe z terenu Gminy
Stawiski i wywozu ich do oczyszczalni
ścieków. Ponadto ciągnik będzie również
wykorzystywany przy innych pracach
komunalnych.
Nowy ciągnik z przyczepą w ZGKiM w Stawiskach.
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Największą proekologiczną inwestycją w minionym roku była realizacja projektu
„Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski”, w ramach którego na ośmiu gminnych
budynkach zamontowane zostały instalacje fotowoltaiczne. Część instalacji zostało
zamontowanych w tym roku. Dzięki inwestycji, która w 85% dofinansowana jest z unijnych
środków, słoneczna energia zamieniana będzie w prąd, co przyczyni się do ochrony
środowiska, ale też do zmniejszenia gminnych rachunków za energię elektryczną. Projektem
objęte zostały budynki szkół podstawowych w Stawiskach i Porytem, budynek po byłym
gimnazjum w Stawiskach, przedszkola w Stawiskach, oczyszczalni ścieków w Stawiskach oraz
Stacji Uzdatniania Wody w Stawiskach, Karwowie i Sokołach. Łączna moc instalacji to
195,92kW, a planowana łączna produkcja energii elektrycznej będzie wynosić
181,41MWh/rok. Wyprodukowana w ten ekologiczny sposób energia wykorzystywana będzie
na potrzeby własne obiektów, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów ich utrzymania.
Wartość inwestycji wynosi 703 tys. zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.

Instalacje fotowoltaiczne
na obiektach: SUW Sokoły
i oczyszczalnia ścieków
w Stawiskach.

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2020 r. wynosiła 96,32 km, w tym na terenach
miejskich - 11,5 km; na terenach wiejskich - 84,82 km.
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 1177 budynków mieszkalnych, w tym
na terenach miejskich - 418 budynków; na terenach wiejskich - 759 budynków.
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7. Planowanie przestrzenne
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiski. Jest to
dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium
jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego, w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Stawiski zostało uchwalone Uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia
11 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami.
Obecnie w Gminie Stawiski obowiązuje 15 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Łącznie zajmują około 11,5 % powierzchni gminy, z czego: 9 zmian MPZP
uchwalonych do 2014 r.; 6 MPZP uchwalonych w latach 2010-2013.
Rada Miejska w Stawiskach uchwałą nr XXIX/159/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Stawiski. Zmiana Studium dotyczy:
1) zmiany przeznaczenia terenu dawnego parku podworskiego i istniejącej zabudowy
mieszkaniowej o docelowej funkcji zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej i usług na teren usługowo – mieszkalny z zielenią urządzoną;
2) wyznaczenia terenów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego z przeznaczeniem
pod eksploatację;
3) wyznaczenia terenów produkcyjno - usługowych;
4) wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu
na terenie całej gminy Stawiski.
W roku 2020 wydano 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły: budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przebudowy drogi
gminnej Poryte - Budziski, budowy elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych,
demontażu linii napowietrznej SN kolidującej z projektowanym budynkiem handlowo
– usługowym oraz budowy linii kablowej SN w zamian za demontowaną linię napowietrzną,
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN4460B”, rozbudowy łącznika przy
Szkole Podstawowej w Stawiskach łączącego halę sportową z istniejącym budynkiem szkoły
wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, budowy kanalizacji deszczowej
w Stawiskach przy ul. Długiej.
Decyzje wydane zostały dla terenów w miejscowościach: Wysokie Duże, Wysokie
Małe, Kobylin, Zalesie, Dzierzbia, Barzykowo, Chmielewo, Stawiski, Skroda Mała, Koziki
Olszyny, Skroda Wielka, Zaborowo, Poryte, Budziski.
W roku 2020 wydano 38 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
− 16 decyzji dla budynków mieszkalnych,
− 1 decyzja dla budynku inwentarskiego,
− 10 decyzji dla budynków gospodarczych,
− 2 decyzje dla budynków handlowo - usługowych
− 9 decyzji dla zabudowy innej.
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8. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 22 mieszkania,
tj. 17 mieszkań w Stawiskach i 5 mieszkań na terenie wiejskim. W 2020 r. nie było sprzedaży
mieszkań. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych obowiązują regulacje zawarte w Uchwale
Nr XXXV/135/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 września 2008r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
W 2020 r. w zasobie mieszkaniowym pozostaje nadal 1 mieszkanie, z przeznaczeniem jako
mieszkanie socjalne. Zasady przyznawania mieszkań określone są w Uchwale Nr L/267/14
Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski. Osoba ubiegająca się
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy, powinna przedłożyć:
1) udokumentowane źródło utrzymania /w przypadku braku dochodu - oświadczenie/;
2) opis dotychczasowych warunków zamieszkiwania;
3) wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą;
4) oświadczenie o stanie majątkowym;
5) inne dokumenty potwierdzające aktualną trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną
i materialną;
6) uzasadnienie wniosku;
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Burmistrz Stawisk powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową w Stawiskach, która
pełni funkcję doradczą i opiniodawczą oraz sprawuje kontrolę społeczną.
Wszystkie lokale mieszkalne będące w zasobie gminy Stawiski są wykorzystane.
W 2020 r. nie prowadzono postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 7 096,75 złotych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości w opłatach
za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 5 309,42 złotych.
W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 40 900,73 złotych,
których beneficjentami było 37 osób. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryteriów:
dochodowego i powierzchni lokalu. Kwota najniższego dodatku wynosiła 42,13 złotych, zaś
kwota najwyższego dodatku – 311,56 złotych.
Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 12 osób, zaś pod koniec
2020 r. było 13 osób.
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9. Sprawy obywatelskie
Do urzędu wpłynęło w 2020 r. 39 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
W przypadku wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona
wnioskodawcy.
W 2020 roku kontynuowany był budżet obywatelski. Zrealizowane zostało zadanie
wybrane w 2019 roku do realizacji, tj. Zakup i montaż trybun stadionowych. W 2020 roku
zgłoszone do realizacji w 2021 roku zostały 3 projekty. W przeprowadzonym od 4 do 12
listopada 2020r. głosowaniu, wzięło udział 329 mieszkańców Stawisk. Dwa projekty, które
uzyskały największą liczbę głosów oraz mieszczące się w budżecie, tj.:
1) zakup 4 sztuk Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Stawiskach;
2) wykonanie chodnika na ulicy 550-lecia Stawisk;
będą realizowane w 2021 roku.
W 2020 roku zgłoszono 36 projektów do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2021 rok.
FREKWENCJA NA ZEBRANIACH SOŁECKICH W 2020 ROKU
Lp.

NAZWA
SOŁECTWA

DATA ZEBRANIA

FREKWENCJA

UWAGI

1.

Barzykowo

16 września 2020r.

7 osób/5,11%

2.

Budy Poryckie

15 września 2020r.

10 osób/16,13%

3.

Budy Stawiskie

17 września 2020r.

7 osób/4,19%

4.

Budziski

20 września 2020r.

8 osób/15,09%

5.

Cedry

18 września 2020r.

14 osób/11,2%

6.

Chmielewo

16 września 2020r.

14 osób/23,73%

7.

Cwaliny

9 września 2020r.

7 osób/33,33%

8.

Dzierzbia

1 września 2020r.

21 osób/7,64%

drugi termin

9.

Dzięgiele

22 września 2020r.

11 osób/9,82%

drugi termin

10

Hipolitowo

20 września 2020r.

5 osób/16,13 %

11.

Ignacewo

8 września 2020r.

8 osób/20,00%

12.

Jurzec Folwark

26 września 2020r.

11 osób/13,59%

13.

Jurzec Szlachecki

26 września 2020r.

20 osób/16,95%
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NAZWA
SOŁECTWA

Lp.

DATA ZEBRANIA

FREKWENCJA

UWAGI

14.

Jurzec Włościański

26 września 2020r.

21 osób/19,27%

15.

Karwowo

11 września 2020r.

21 osób/16,15%

16.

Kuczyny

4 września 2020 r.

3 osoby/10,34%

17.

Lisy

9 września 2020r.

12 osób/44,44%

18.

Michny

25 września 2020r.

14 osób/19,18%

19.

Mieczki Sucholaszczki

17 września 2020r.

5 osób/5,00%

20.

Mieszołki

14 września 2020r.

4 osoby/6,25%

drugi termin

21.

Poryte Szlacheckie

20 września 2020r.

9 osób/5,70%

drugi termin

22

Poryte Włościańskie

20 września 2020r.

20 osób/10,47%

23.

Romany

29 września 2020 r.

14 osób/13,72%

24.

Ramoty

15 września 2020r.

4 osoby/4,94%

drugi termin

25.

Rogale

15 września 2020r.

5 osób/6,85%

drugi termin

26.

Rostki

2 września 2020r.

15 osób/11,03%

27.

Skroda Mała

25 września 2020r.

21 osób/24,14%

28.

Sokoły

10 września 2020r.

8 osób/5,55%

29.

Tafiły

11 września 2020r.

7 osób/12,28%

30.

Wilczewo

6 września 2020r.

15 osób/20,55%

31.

Wysokie Małe

9 września 2020r.

8 osób/10,67%

32.

Wysokie Duże

28 września 2020r.

14 osób/28,57%

33.

Zabiele

14 września 2020r.

9 osób/11,11%

34.

Zalesie

16 września 2020r.

6 osób/25%

35.

Zaborowo

8 września 2020r.

6 osób/10,91%

36.

Żelazki

17 września 2020r.

6 osób/22,22%
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W 2020 roku, jak co roku, obchodzony był Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa obchody jubileuszu Złotych Godów miały w tym
roku nieco inny charakter niż zwykle, ale mimo obostrzeń powód do świętowania był ten sam.
50 lat wspólnego życia świętowało 15 małżeństw z Gminy Stawiski.

Jubilaci podczas mszy świętej w kościele w Stawiskach.
Gmina Stawiski uczestniczyła w akcji „Pod biało-czerwoną” realizowanej pod
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Podczas
głosowania nasza gmina cały czas była w czołówce. Zanim przedłużono głosowanie, byliśmy
na pierwszym miejscu w kraju, co oznacza, że otrzymamy nowy maszt z flagą Polski,
w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie będzie brał udział Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki. Bardzo dziękujemy za udział w głosowaniu.
W okresie sprawozdawczym prowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące
kierunków rozwoju Gminy Stawiski. W trakcie spotkań mieszkańcy mogli zapoznać się m.in.
z mapami, zdjęciami i dokumentami, porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miejskiego,
a co najważniejsze wyrazić również własną opinię czy podzielić się sugestią na temat kierunku
rozwoju Naszej Gminy. Prowadzenie konsultacji możliwe było dzięki pozyskaniu ponad
30 tys. zł dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

.
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W celu sprawnej komunikacji z mieszkańcami wprowadziliśmy Aplikację Lupe.
Zapewnia ona prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a pracownikami
Urzędu Miejskiego w Stawiskach i jednostek organizacyjnych Gminy. Aplikacja jest dostępna
na stronie: stawiski-lupe.bit-sa.pl, jak również w wersji mobilnej na telefony komórkowe.
Dzięki Lupe mieszkaniec może:
− zgłaszać różne problemy, takie jak: awarie, ubytki w drogach i inne problemy;
− kontrolować ich obsługę, otrzymywać informacje o ich załatwieniu (zobaczyć mapę
wszystkich zgłoszeń);
− otrzymywać natychmiastowe informacje o ważnych sprawach i wydarzeniach
kulturalnych;
− sprawdzić harmonogram wywozu odpadów komunalnych (z funkcją powiadomień).

Aplikację można zainstalować na swoim telefonie.

Gmina Stawiski stawia na inwestorów i przedsiębiorców. Dnia 19 października 2020 r.
Burmistrz Stawisk podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem
Kosickim na uczestnictwo Naszej Gminy w projekcie pn. „Standardy Obsługi Inwestora
w samorządach województwa podlaskiego”. Projekt zakłada wdrożenie procedur współpracy
z inwestorem oraz rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną gminy. Prowadzone
będą szkolenia dla pracowników Urzędu, doradztwo indywidualne oraz opracowany zostanie
audyt - ocena potencjału gminy.
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10. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie
alkoholizmowi” wydatkowano prawie 88 tys. zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
1) Realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku dla organizacji
pozarządowych, z czego:
− Parafia Rzymskokatolicka w Stawiskach − 4.885,50 zł na zadanie „Wolny od
uzależnień”;
− Gminny Klub Sportowy w Stawiskach – 10.000,00 zł na zadanie „Trzeźwo, zdrowo
i sportowo”;

Wyjazd dzieci i młodzieży nad morze.
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2) Działania z zakresu edukacji publicznej – prawie 9,5 tys. zł;
3) Profilaktyka zachorowań ryzykownych dzieci i młodzieży: m.in. pobyt dzieci i
młodzieży na koloniach, zgrupowaniach sportowych itp. 9,6 tys. zł; zakup sprzętu
sportowego, niezbędnego wyposażenia do spotkań młodzieży i dorosłych, pomocy
dydaktycznych oraz nagród – ok. 36 tys. zł;
4) Funkcjonowanie GKRPAiPN w Stawiskach – wydatki na szkolenia, procedurę
Niebieskiej karty, delegacje, środki ochrony indywidualnej – ok. 6 tys. zł;
5) Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki uzależnień – 12 tys. zł;
6) Opłaty sądowe i opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 140,00 zł.
Liczba osób, sporządzonych wywiadów środowiskowych i udzielonych porad:
− osoby uzależnione od alkoholu – 60 (liczba wywiadów środowiskowych);
− członkowie ich rodzin – 120;
− osoby doznające przemocy w rodzinie – 14;
− podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu – 14;
− liczba osób wobec których komisja wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego – 7.
Osoby borykające się z problemami alkoholowymi zamieszkałe w Gminie Stawiski
mogą uzyskać pomoc w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Kolnie, Oddziale
Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego w Kolnie, Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Łomży czy też w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 12 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020 r. – 11 podmiotów.

Gmina
Stawiski
Detal
Gastronomia
Razem

Ogółem

Zezwolenia do
4,5 % alkoholu
i piwa /A/

31
0
31

11
0
11

Zezwolenia
powyżej 4,5 %
do 18 %
alkoholu /B/
10
0
10

Zezwolenia
powyżej 18 %
alkoholu /C/
10
0
10

Maksymalna liczba zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych określona w Uchwale
Nr LVI/215/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wynosi:
1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży:
− zezwolenia A: 16 – do wykorzystania 5;
− zezwolenia B: 12 – do wykorzystania 2;
− zezwolenia C: 12 – do wykorzystania 2.
2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży:
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− zezwolenia A: 8 – do wykorzystania 8;
− zezwolenia B: 8 – do wykorzystania 8;
− zezwolenia C: 8 – do wykorzystania 8.
Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku :
1) do 4,5 % (oraz piwa) wynosi 2.608.828,42 zł;
2) od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) wynosi 225.506,89 zł;
3) powyżej 18 % wynosi 2.287.340,69 zł.
W 2020 roku wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Świadczenia społeczne z Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach
Powody przyznania pomocy w 2020 roku:
Powód trudnej sytuacji materialnej
Ubóstwo
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
Alkoholizm
Zdarzenia losowe

Ilość przyznanych świadczeń
80
22
70
47
122
93

4
4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach realizował zadania zlecone i własne,
w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna.
Wykonanie budżetu OPS w Stawiskach w 2020r. wyniosło prawie 9,9 mln zł, z czego
wydatki własne gminy stanowiły ponad 10%, natomiast prawie 90% wszystkich wydatków
stanowiły zadania zlecone, tj. wydatki realizowane z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego.
W 2020r. pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną dla 496 rodzin (647 osób
w tych rodzinach), poradnictwo specjalistyczne (rodzinne) świadczono dla 51 rodzin (185
osoby w tych rodzinach), natomiast interwencję kryzysową podejmowano w 17 przypadkach
(58 osób w rodzinach).
W roku sprawozdawczym Gmina Stawiski udzieliła dofinansowania do pobytu 4 dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz za pobyt 1 dziecka umieszczonego w placówce
opiekuńczo - wychowawczej.
W omawianym okresie wydano Kartę Dużej Rodziny dla 30 rodzin, z której skorzystało
łącznie 78 osób.
W 2020 roku przyznane zostały następujące świadczenia, pokryto następujące koszty:
1) zasiłek stały – został przyznany dla 31 osób, w tym 25 zasiłków przyznanych zostało
dla osób samotnie gospodarujących oraz 6 dla osób pozostających w rodzinie. Zasiłki
zostały przyznane na łączną kwotę prawie 167 tys. zł.;
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2) zasiłek okresowy – został przyznany dla 84 rodzin (tj. 243 osób w tych rodzinach).
Wypłacono 598 świadczeń na kwotę prawie 270 tys. zł;
3) zasiłki celowe i w naturze – przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej, tj. zakup żywności, odzieży i obuwia, opału, leków oraz pokrycie w części
kosztów leczenia, z powodu zdarzenia losowego. Z tej formy pomocy skorzystało 50
rodzin na kwotę ogółem 46 tys. zł.;
4) opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od 27 osób pobierających zasiłek stały
z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu. Koszt zapłaconych składek należnych wyniósł ogółem 13,5 tys. zł.;
5) przyznano 8 osobom prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych przez okres 90 dni (na wniosek wojewódzkiego oddziału NFZ);
6) pokryto koszty pobytu 10 mieszkańców gminy Stawiski w domach pomocy społecznej.
Są to głównie osoby samotne, wymagające całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu. Łączne wydatki wyniosły ponad 361 tys. zł;
7) świadczenia rodzinne – zostały przyznane 325 rodzinom na łączną kwotę 2,1 mln zł,
w tym: zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę 810 tys. zł; dodatki do
zasiłków rodzinnych 398 tys. zł. oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka (przyznawana w zależności od dochodu) wypłacona dla 45 osób na kwotę
45 tys. zł.;
8) świadczenie rodzicielskie – wypłacono dla 17 osób łączną kwotę 149 tys. zł;
9) zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono dla 96 osób na kwotę 244 tys. zł.;
10) świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 222 świadczenia na kwotę 404 tys. zł.;
11) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 60świadczeń na kwotę 37 tys. zł.;
12) zasiłek dla opiekunów – wypłacono dla 2 osób na kwotę 13 tys. zł.;
13) fundusz alimentacyjny – kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wynosiła 105 tys. zł, na podstawie 17 decyzji przyznającej fundusz alimentacyjny;
14) świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) – z Programu skorzystało 938
dzieci, którym wypłacono 11 260 świadczeń na kwotę 5,4 mln zł;
15) świadczenie „Dobry Start” –zostało wypłacone na łączną kwotę 205 tys. zł;
16) usługi opiekuńcze – świadczone były u 14 osób, wymagających takiej formy pomocy.
Koszt realizacji tych usług wyniósł ogółem 68 tys. zł, zrealizowano 1.790 godzin usług.
W Gminie Stawiski w 2020 roku kontynuowana była realizacja Rządowego Programu
„Posiłek w szkole i w domu”, który przewiduje wsparcie w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Realizacja Programu w roku 2020 objęła
ogółem 356 osób, w tym:
a) osoby korzystające z posiłku – 182, z czego:
− dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 33
− uczniowie do ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej – 115
− pozostałe osoby otrzymujące pomoc – 34
b) liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego – 63.
Łącznie w ramach Programu wydatkowano 345 tys. zł.
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Kontynuowany był także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne,
a także cukier i olej; mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących
m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania
budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności
i włączenia społecznego. Z tej formy wsparcia skorzystało 411 osób.
Od października 2019 r. w dalszym ciągu Gmina Stawiski realizuje projekt pn.
„Sąsiedzkie usługi opiekuńcze”, w którym uczestniczy 12 osób. Udział w projekcie jest
bezpłatny. Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom niesamodzielnym,
w podeszłym wieku, które narażone są na wykluczenie społeczne, wsparcia i pomocy
w podstawowych czynnościach dnia codziennego, ułatwiających pozostanie
w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze dostosowane są do
indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Pomoc usługową świadczą osoby z najbliższego
otoczenia w miejscu zamieszkania beneficjenta. Uczestnicy projektu korzystają również
z wsparcia specjalistów tj.: psychologa, dietetyka i fizjoterapeuty. Środki na realizację projektu
pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020, za pośrednictwem LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Całkowita wartość projektu
wynosi 295 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 280 tys. zł. W związku z trwającą pandemią
okres realizacji projektu uległ wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2021r.
Gmina Stawiski kontynuuje także realizację projektu pn. „Aktywni razem”, którego
celem jest wsparcie 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Główne
rezultaty zawarte w projekcie to nabycie kompetencji oraz umiejętności o charakterze
społecznym, zdrowotnym i zawodowym, nabycie nowych kwalifikacji, a także zwiększenie
pewności siebie i własnej samooceny, umiejętności w rozwiązywaniu problemów. Projekt
oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie tj.: warsztaty z psychologiem,
zdrowotne, praca socjalna, doradca zawodowy, porady dietetyka, fizjoterapeuty. Środki na
realizację projektu pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Całkowita
wartość projektu wynosi 275 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 258 tys. zł. Projekt
realizowany będzie do 31 lipca 2021 roku.
W 2020 roku w Gminie Stawiski realizowany był projekt pn. „Kwalifikacje
i kompetencje zawodowe drogą do sukcesu!” ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
Projekt dał szansę dla 50 osób pozyskać nowe kwalifikacje, a 30 z nich miało możliwość
odbycia staży zawodowych. Głównym założeniem projektu było nabywanie praktycznych
umiejętności do wykonywania pracy.
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Burmistrz Stawisk podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim na utworzenie w 2020
roku Klubu Senior+ w Stawiskach. Wyremontowane zostały w tym celu pomieszczenia
w budynku po gimnazjum przy ul. Polowej 26 w Stawiskach. Inicjatywa była możliwa dzięki
dotacji pozyskanej z rządowego
Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020. W ramach
realizacji projektu pomieszczenia
w budynku przy ul. Polowej 26
w Stawiskach (siedziba dawnego
gimnazjum) nie tylko zostały
wyremontowane, ale też wyposażone.

Chodzi o to, by seniorom
nieaktywnym zawodowo stworzyć
takie warunki, które pozwolą na
aktywne spędzanie czasu wolnego
oraz
zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu
osób
starszych.
Pozyskana przez władze Stawisk
dotacja w kwocie 126 950,00 zł
pokryła
blisko
80%
kosztów
inwestycji.

Pomieszczenia w Klubie Senior+.

Pokój masażu w Klubie Senior+.
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Stawiski to jedna z dwóch gmin w województwie podlaskim, w której powstaje
Centrum Usług Społecznych. Na ten cel Burmistrz Stawisk podpisała umowę
o dofinansowanie dnia 7 grudnia 2020 roku z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.
Pierwszym etapem realizacji
zadania, na które władze Stawisk
pozyskały ponad 3,1 mln zł
dotacji, jest zakończony już
remont parteru budynku po
dawnym gimnazjum. To właśnie
w tym miejscu mieszkańcy
w potrzebie będą mogli korzystać
z szerszej niż dotychczas oferty
wsparcia.

Pomieszczenia CUS po remoncie.

Pieniądze pokrywające 100% kosztów na remont budynku i organizację CUS
w Stawiskach pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Centrum Usług
Społecznych powstanie z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach, dzięki
czemu poszerzona zostanie oferta nie tylko o usługi socjalne, ale także m.in. wsparcie
psychologa, fizjoterapeuty, poradnictwo prawne, różnego rodzaju zajęcia ruchowe i sportowe
dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Centrum ma być miejscem, w którym mieszkańcy gminy
Stawiski – wszyscy, i sprawni, i niepełnosprawni, młodzi i starsi, oraz całe rodziny – otrzymają
kompleksowe wsparcie.
W ramach CUS świadczone
też będą m.in. konsultacje
medyczne. Pełna oferta Centrum
Usług Społecznych w Stawiskach
ustalona zostanie w oparciu o
diagnozę potrzeb przeprowadzoną
przez specjalistów. Chodzi o to, by
jak najtrafniej odpowiedzieć na
realne potrzeby mieszkańców
gminy i pomóc w rozwiązywaniu
problemów.

Wyremontowane pomieszczenia CUS.
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Dzięki pieniądzom pozyskanym przez Gminę Stawiski mieszkańcy zyskają nie tylko
szerszy wachlarz usług społecznych, ale też będą mogli z nich korzystać w komfortowych
warunkach.
Pomieszczenia
w budynku po gimnazjum
zostaną tak przystosowane, by
korzystającym ze wsparcia
zapewnić dostępność, poufność
i poczucie bezpieczeństwa.
Wartość projektu, który
realizowany będzie do 31 marca
2023 roku wynosi ponad
3,1 mln zł. Po jego zakończeniu
CUS w Stawiskach nadal będzie
funkcjonował.
Wyremontowane pomieszczenia CUS.

W dniu 22 grudnia 2020 roku Burmistrz Stawisk podpisała umowę w Oddziale
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku na realizację
projektu pt. Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski w ramach
Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Gminę
Stawiski w sierpniu 2020 roku. Nasza Gmina jako jedna z 77 gmin w Polsce otrzymała dotację.
Projekt ma na celu pomóc dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz mającym trudności
w poruszaniu się w pokonywaniu barier w aktywizacji społecznej, w sferze edukacyjnej,
zawodowej i zdrowotnej. Projekt przewidziany jest dla osób, które ukończyły 18 lat i potrzebują
wsparcia w zakresie mobilności. Osoba, mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu się,
będzie mogła korzystać bezpłatnie z usługi transportowej. Dodatkowo osobom, które będą
potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi będzie udzielać pomocy
osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna/asystenta w dotarciu do i z samochodu. Usługa
transportowa dla uprawnionych osób, będzie świadczona nieodpłatnie. Projekt w 100%
dofinansowany jest z UE. W ramach zadania został zakupiony w 2021 roku pojazd
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz schodołaz.
W walce z koronawirusem oraz ochroną mieszkańców, pracowników naszych jednostek
i strażaków, Gmina Stawiski przy wsparciu Starosty Kolneńskiego i Komendanta PSP w Kolnie
otrzymała środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych (3730 sztuk), gogli
(60 sztuk), rękawic jednorazowych (300 sztuk), fartuchów ochronnych jednorazowych
(150 sztuk), jednorazowych kombinezonów ochronnych (170 sztuk), przyłbic (45 sztuk),
fartuchów ochronnych wodoodpornych (100 sztuk), płynów dezynfekujących do rąk
(210 litrów), płynów dezynfekujących do powierzchni (150 litrów), termometrów
bezdotykowych (7 sztuk) oraz generatora ozonu (1 sztuka).
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Placówki edukacyjne z terenu gminy Stawiski otrzymały wsparcie w środki
dezynfekujące z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Środki ochrony osobistej oraz płyny do
dezynfekcji rąk i powierzchni zostały również zakupione ze środków własnych oraz przekazane
do podległych jednostek. Gmina Stawiski otrzymała wsparcie od Wojsk Obrony Terytorialnej
w postaci przetransportowania i rozładunku żywności dla naszych seniorów.
Wsparcie w walce z koronawirusem okazała również Firma ATMSolutions, która
nieodpłatnie przekazała Gminie Stawiski 500 sztuk przyłbic ochronnych. Na co dzień firma
ATMSolutions z siedzibą w Łomiankach specjalizuje się w produkcji maszyn sterowanych
numerycznie. W czasie epidemii chciała pomóc szpitalom i instytucjom w regionach, w których
prowadzi działalność. Zapadła decyzja, że w swoim zakładzie wyprodukują przyłbice
ochronne. Firma zakupiła niezbędne materiały do ich wykonania, przygotowała stanowiska
produkcyjne, nie zabrakło chętnych do pomocy pracowników, więc akcja charytatywna
przebiegła bardzo sprawnie. Powstało tysiąc sztuk przyłbic ochronnych o wartości
przekraczającej 44 tys. zł. Połowa trafiła do Stawisk.
Decyzją władz Stawisk przyłbice ochronne zostały rozdysponowane pomiędzy:
1) Stacje Pogotowia w Kolnie i w Stawiskach,
2) Szpital Ogólny w Kolnie,
3) Pocztę w Stawiskach,
4) Ochotniczą Straż Pożarną w Stawiskach,
5) Przychodnię "SALUS" w Stawiskach,
6) Urząd Miejski w Stawiskach z jednostkami organizacyjnymi, w tym m. in. Ośrodek
Pomocy Społecznej i ZGKiM,
7) Posterunek Policji w Stawiskach,
8) Państwową Straż Pożarną w Kolnie,
9) Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.
Przyłbice trafiły również do sklepów w Stawiskach.
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11. Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi z Posterunku Policji w Stawiskach w 2020 r. na terenie
gminy przeprowadzono 51 postępowań przygotowawczych, z czego:
– miasto Stawiski – 30 postępowań;
– teren wiejski gminy Stawiski – 21 postępowań.
W rozbiciu na poszczególne kategorie przestępstw:
1) art. 178 kk (kierowanie w stanie nietrzeźwości) – 13;
2) art. 207 kk (znęcanie się psychiczne i fizyczne) – 2;
3) art. 279 kk (kradzież z włamaniem) – 4;
4) art. 280 kk (kradzież rozbójnicza) – 1;
5) art. 278 kk (kradzież mienia) – 3.
Liczba prowadzonych postępowań sprawdzających – 8 z art. 207 Kodeksu Karnego oraz 2
postępowania z art.190 Kodeksu Karnego.
Liczba postępowań w sprawach o wykroczenia – 1196, z czego:
1) sprawy o wykroczenia i inne porządkowe – 165;
2) sprawy o wykroczenia drogowe i inne – 1031;
3) art. 51kw – 19 postępowań;
4) art. 119 kw – 10 postepowań.
Liczba osób zatrzymanych w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych – 15.
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12. Inwestycje w bezpieczeństwo i przestrzeń publiczną
Bardzo ważną informacją dla bezpieczeństwa mieszkańców jest włączenie w 2020 roku
Jednostki OSP Poryte do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi
integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. To druga w naszej Gminie, po OSP
Stawiski, jednostka w tym Systemie.
Ważną inwestycją w 2020r. był remont remizy-świetlicy wiejskiej w Karwowie.
W maju 2020 r. Burmistrz Stawisk podpisała umowę z wykonawcą remontu remizy
w Karwowie. Inwestycja już jest zrealizowana dzięki pozyskanemu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dofinansowaniu w kwocie ponad 630
tys. zł. Dzięki realizacji zadania, remiza została rozbudowana i przebudowana oraz
przekształcona na Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie, z którego będą mogli
korzystać mieszkańcy.

Remiza przed remontem.

Wyremontowana
remiza w Karwowie.
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Centrum Aktywności
Lokalnej w Karwowie.

Jednostki OSP wzbogaciły się o nowy sprzęt dzięki pozyskanym dotacjom z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskaliśmy 30 tys.
zł. Za tę dotację dla OSP Stawiski
zakupiony został zestaw ratownictwa
drogowego, tj. zestaw narzędzi
hydraulicznych (nożycorozpieracz,
pompa i wąż hydrauliczny).

Zakupiony sprzęt ratownictwa
drogowego.

Ze środków KSRG jednostka OSP Stawiski pozyskała 5.500,00 zł na remont posadzki
w garażu oraz 7.400,00 zł na sprzęt uzbrojenia oraz wyposażenie osobiste i ochronne. Ze
środków MSWiA i dotacji z budżetu Gminy Stawiski jednostka OSP Poryte wykonała
termomodernizację garażu oraz zakupiła system selektywnego wywoływania i niezbędne
umundurowanie. Wartość pozyskanych środków wynosi prawie 40 tys. zł.
Dbając o przestrzeń publiczną, w 2020 roku opracowana została dokumentacja
techniczna dla zbiornika Zalew w Stawiskach: operat wodnoprawny, instrukcję
gospodarowania wodą, instrukcję utrzymania. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na usługę
wodną polegająca na piętrzeniu wód powierzchniowych na zbiorniku wodnym Zalew
w Stawiskach. To są pierwsze kroki, aby starać się w przyszłości o dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych na modernizację tego obiektu oraz terenu wokół.
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W roku 2020 Gmina Stawiski kontynuowała działania związane ze zmianą wizerunku
miasta i całej gminy w zakresie zieleni, by przestrzeń wokół nas była estetyczna i zdrowa.
W Stawiskach usunięto stare, spróchniałe drzewa z ulicy Łomżyńskiej i Zjazd. Usunięto
karpy po drzewach i posadzono nowe drzewa.

Wycięte drzewa oraz nowe nasadzenia przy ulicy Łomżyńskiej w Stawiskach.

Ustawione zostały gazony z kwiatami
na chodniku przy ulicy Plac Wolności.
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Stawiski pięknieją.
Zielono i kolorowo zrobiło się
na wykonanych skwerkach.
Skwer na skrzyżowaniu ulic
Łomżyńskiej i Plac Wolności.

Skwer przed budynkiem Urzędu Miejskiego
w Stawiskach.

W Romanach dokonano zmiany wizerunku centrum miejscowości.

Skwer w miejscowości Romany.
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Skwer w miejscowości Romany.
W okresie sprawozdawczym dbaliśmy także o zabytki. Burmistrz Stawisk w dniu
11 sierpnia 2020 r. złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych z budżetu Wojewody
Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Stawiski. Na
zadanie to udało się pozyskać dotację w kwocie 27 tys. zł. Środki finansowe na ten cel zostaną
wykorzystane do końca 2021 r.
W 2020 roku w przestrzeni publicznej powstały pierwsze murale, których wykonanie
zlecono lokalnemu artyście Panu Łukaszowi Sendlewskiemu. Miejsca na pierwszy mural
użyczył Pan Marceli Kossewski, natomiast
drugi mural powstał na budynku gminnym.
Wszystkie dzieci odwiedzające plac zabaw
w Stawiskach witają bohaterowie z dobrze
znanej i lubianej bajki – Pszczółka Maja.
Natomiast wjeżdżając do Stawisk od strony
Grajewa można zobaczyć historyczne
postacie Marii Kisielnickiej i jej męża
Wojciecha Kossaka.

Murale w Stawiskach.
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W zrewitalizowanym w 2019 roku Parku w Stawiskach, w tym roku pojawiły się
tablice informujące o bogatej historii Stawisk.

W sierpniu 2020r., w odpowiedzi na konkurs zorganizowany przez Komisję Europejską,
Burmistrz Stawisk podpisała umowę o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc
Europę” (Cef) – WiFi4EU. W ramach konkursu aż 29187 Gmin z Europy zarejestrowało się,
aby pozyskać dotację, natomiast grant otrzymali tylko nieliczni, w tym Nasza Gmina. Dzięki
pozyskanym 15 000,00 Euro zapewnimy bezpłatny dostęp do wysokiej jakości Internetu
w miejscach publicznych mieszkańcom i osobom nas odwiedzającym. Projekt zostanie
zrealizowany w 2021 roku.
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13. Działalność kulturalna
W gminie Stawiski w 2020 r. funkcjonowały następujące świetlice i ośrodki kultury:
− Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach,
− świetlica w Porytem,
− świetlica w Dzierzbi,
− świetlica w Budach Stawiskich,
− świetlica w Dzięgielach,
− świetlica w Rostkach,
− świetlica w Jurcu Szlacheckim.
Przy w/w świetlicach funkcjonowało w gminie 6 kół gospodyń wiejskich oraz jedno
stowarzyszenie, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Jurca. Na koniec 2020 roku pięć KGW uzyskało
osobowość prawną. Są to koła w miejscowościach: Poryte; Dzięgiele, Dzierzbia, Rostki
i Stawiski.
W 2020 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
1. Konkursy i przeglądy artystyczne
❖ VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek
Jest to impreza cykliczna, ciesząca się dużym zainteresowaniem zarówno uczestników
jak i publiczności. W przeglądzie wzięło udział 24 uczestników w V kategoriach wiekowych.

Uczestnicy VIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
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2. Koncerty, pokazy teatralno-kabaretowe
❖ Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodki Kultury i Sportu w Stawiskach
Babskie rozmowy i przyśpiewki przy akordeonowym akompaniamencie Darka
Ramotowskiego. Już tradycyjnie na uroczystość Dnia Kobiet na scenie pojawiła się Kacha,
która tym razem sprzedała tartak.

Katarzyna Dzikowska w swoim autorskim występie.

Darek Ramotowski z „Wesołymi Babeczkami”.

Wesołe Babeczki na scenie GOKiSu z okazji Dnia Kobiet.

❖

Poeta uśmiechniętego Boga – Proste myśli w trudnych słowach Ks. Jana
Twardowskiego.
3 lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się wieczór poezji
poświęcony twórczości Ks. Jana Twardowskiego. Na scenie GOKiS wystąpili: Jerzy
Rybicki i Grzegorz Paczoszka.

Wieczór Poezji – „Poeta uśmiechniętego Boga”.
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❖ Biesiada w Parku Miejskim w Stawiskach
W sobotę 29 sierpnia 2020 roku w Parku Miejskim w Stawiskach odbyło się wakacyjne
biesiadowanie. Na scenie mogliśmy usłyszeć Ireneusza Rosołowskiego, Grzegorza
Paczoszkę i Jerzego Rybickiego, dzięki którym licznie zgromadzona publiczność mogła
wziąć udział we wspólnym biesiadowaniu. Nie zabrakło też śpiewu, tańca i dobrego
humoru.

Ireneusz Rosołowski, Grzegorza Paczoszka i Jerzy Rybicki
- Biesiada w Parku Miejskim w Stawiskach.

Seniorki z KGW „Wesołe Babeczki”.

Biesiada w Parku Miejskim w Stawiskach

❖ „Bajkowe Superbabcie”
25 września 2020 roku na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach
wystąpiły "Bajkowe Superbabcie" z Klubu aktywnego seniora i szkoły Superbabci
i Superdziadka. Dzieci z naszej gminy obejrzały spektakl "Kozucha Kłamczucha"
w reżyserii Haliny Zybajło.

„Kozucha Kłamczucha” w wykonaniu „Superbabć” z B-ku.

Przedszkolaki na przedstawieniu „Kozucha Kłamczucha”.
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Przedszkolaki na przedstawieniu „Kozucha Kłamczucha”.

❖ Koncert Poezji Jana Pawła II
11 października 2020 roku na skwerku Parku Miejskiego w Stawiskach odbył
się koncert poezji Jana Pawła II-go zatytułowany „Jan Paweł II – Papież Nadziei” na 100
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w wykonaniu Jerzego Rybickiego, Grzegorza Paczoszki
oraz Ireneusza Rosołowskiego.

Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska podczas koncertu
Poezji Jana Pawła II.

Koncert Poezji Jana Pawła II.
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3. Warsztaty, seminaria, szkolenia, akcje
❖ Promocja książki „Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Stawiskach”
W niedzielę 4 października 2020 r w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach
odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki pt. „Księga pamięci Gminy Żydowskiej
w Stawiskach”. Koordynator i redaktor wyd. dr Małgorzata Frąckiewicz przedstawiła
prezentację multimedialną, dotyczącą głównych treści księgi pamięci. Prelekcję pt.
„Odzyskanie pamięci” wygłosił tłumacz i współredaktor książki, historyk
dr Mirosław Reczko. Do przeczytania monografii Stawisk i sięgnięcia po kolejne tomy
„Meandrów losu” zachęcał mieszkańców autor książek, historyk dr Zenon Krajewski.

Ekspozycja książki „Księga pamięci Gminy Żydowskiej w
Stawiskach”.

Koordynator i redaktor wydania
Małgorzata Frąckiewicz.

Dr Mirosław Reczko składający autograf
„Księdze pamięci Gminy Żydowskiej w Stawiskach”.

❖ Zioła w Kuchni i Aptece
24 września 2020 r Pani Mirosława
Ramatowska z ODR w Szepietowie,
pokazała
naszym
seniorkom
jak
pozytywnie można "zaszaleć" z ziołami
w kuchni i wykorzystać je w domowej
apteczce.
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Warsztaty zielarskie.

❖ Akcja – szyjemy maseczki ochronne
W akcję szycia maseczek ochronnych włączyły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Wesołe Babeczki” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawisk. Z materiałów
przekazanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku Panie uszyły około
300 szt. maseczek, które rozdystrybuowane zostały wśród mieszkańców Gminy Stawiski.
W rozwożenie maseczek zaangażowali się pracownicy GOKiS w Stawiskach.
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Akcja – szyjemy maseczki ochronne.

❖ Betlejemskie Światło Pokoju
Obiegające cały świat Betlejemskie Światełko Pokoju w tym roku dotarło też do Stawisk. Ogień
z Groty Narodzenia Chrystusa wraz z życzeniami wzajemnego zrozumienia i pojednania,
mieszkańcom Gminy Stawiski przekazali Harcerze z 64 Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej „Wagabunda”.

Betlejemskie Światełko Pokoju w Stawiskach.
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4. Imprezy okolicznościowe
❖ Trzech Króli
Orszak Trzech Króli przeprowadzony ulicami Stawisk był jednym z ponad
500 orszaków zorganizowanych w miastach w całej Polsce. W Stawiskach uliczne jasełka
zorganizowane były przy współpracy Parafii św. Antoniego Padewskiego
w Stawiskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach, Urzędu Miejskiego
w Stawiskach i GOKiS w Stawiskach. Królami i bohaterami jasełek byli uczniowie
siódmych klas Szkoły Podstawowej przy wsparciu chóru dziecięcego. Uroczystość swoją
obecnością zaszczycił Poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowski z małżonką.

.

Obchody Święta Trzech Króli.
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5. Imprezy plenerowe
❖ Rajd Rowerowy i Piknik Rodzinny - 2020 rok
20 września 2020 r. w niedzielne, piękne popołudnie odbył się rajd rowerowy i piknik
rodzinny organizowany przez Burmistrza Stawisk, Stowarzyszenie KGW Gminy Stawiski
i GOKiS w Stawiskach. Rowerzyści w asyście Policji i OSP wyruszyli spod GOKiS-u
w kierunku Rogal, przez Tafiły do Michen, gdzie na boisku czekały na nich kawa, herbata
i słodkości przygotowane przez Panie z Michen, po czym peleton ruszył w drogę powrotną.
Trasa była dość trudna, ale wszyscy bezpiecznie dotarli na stadion miejski, gdzie odbywał
się już piknik rodzinny i czekała na nich grochówka i grill . Zmęczeni ale uśmiechnięci
uczestnicy rajdu powitani zostali gromkimi brawami. Ci, którzy nie byli zainteresowani
sportem rowerowym wzięli udział w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach.
Najmłodsi bawili się ze Stowarzyszeniem KLANZA z Białegostoku i hasali na
skakańcach, dmuchawcach i karuzeli. Na stoisku Gminy Stawiski prowadzone były
konsultacje dotyczące propozycji mieszkańców na temat dalszego rozwoju naszej gminy.
Przez cały czas trwania imprezy towarzyszył nam zespól Galileo Ritmo z Małego Płocka.

Rajd Rowerowy - 2020 rok.
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Rajd Rowerowy - 2020 rok.

Mini Piknik Rodzinny.
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6. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży
❖ Ferie zimowe 2020 rok
Podobnie, jak w latach ubiegłych, „Ferie 2020” z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Sportu w Stawiskach oraz w Świetlicy Środowiskowej w Budach Stawiskich obfitowały
w szereg atrakcji. Kolejne ferie bez puszystego, białego śniegu, bez mrozu, ale za to z wieloma
atrakcjami i co najważniejsze z uśmiechniętymi buźkami. Jak co roku były prelekcje
o bezpiecznym wypoczynku i pierwszej pomocy.
Nie mogło zabraknąć też zajęć kulinarnych z naszymi babciami. Były też gry, zabawy,
łamigłówki, wyjazd do kina, a na koniec przednia zabawa na Balu Karnawałowym,
na którym dzieciaki ze Stawisk gościły dzieci ze Świetlicy w Budach Stawiskich.
W zajęciach wzięło udział łącznie około 100 dzieci w wieku od 3 do 17 lat.

Pamiątkowe wspólne zdjęcie uczestników balu karnawałowego.

Wyjazd do kina w Łomży.

Międzypokoleniowe

wypieki

karnawałowe.

Gry, zabawy, łamigłówki.
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Bal karnawałowy na zakończenie ferii.

Seniorzy z dziećmi przygotowujący
„Warzywny tort”.

Zajęcia w Świetlicy w Budach Stawiskich.

❖ Przedszkolaki na Orliku
W ramach corocznej akcji GOKiS „Przedszkolaki na Orliku”, 10 września 2020 r gościliśmy
na Kompleksie Boisk Sportowych grupę przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego
w Stawiskach. Było mnóstwo energii i dobrej zabawy.
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7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
❖ Pozyskanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach komputerów dla
gminnych świetlic
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży przekazała
5 komputerów, z których będą korzystały dzieci i młodzież uczęszczająca do naszych
świetlic.

Przekazanie 5 komputerów dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.

❖ Projekt Podlaskie Lokalnie 2020 rok
KGW Wesołe Babeczki ze Stawisk ramach zadania
zakupiło
sprzęt:
laptop,
maszynkę
do mięsa z szatkownicą, mikser kuchenny,
podgrzewacze do potraw, garnki, blachy
do pieczenia, miski, na łączną kwotę 4.019 zł,
z czego 3.820 zł, to środki otrzymane od NIWCRSO w ramach programu FIO na lata 2014-2020 .

Zakupiony sprzęt dla KGW
„Wesołe Babeczki”.

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stawiski w 2020 roku.
W roku 2020 na terenie Gminy Stawiski działało 6 KGW, w tym 5 zarejestrowanych
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
KGW, które otrzymały wsparcie z ARiMR w 2020 roku to:
•
•

KGW Nasze Poryte – 4000,00 zł.
KGW Rostki – 4000,00.zł.
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• KGW Dzierzbia – 4000,00 zł.
• KGW Dzięgiele – 3000,00 zł.
• KGW „Wesołe Babeczki” ze Stawisk – 3000,00 zł.
W związku z pandemią COVID-19 działalność KGW w roku 2020 była bardzo ograniczona.
Podejmowane były tylko niewielkie działania.
❖ Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Kobiet w Dzierzbi

Dzień Babci i Dziadka w Dzierzbi.

Dzień Kobiet w Dzierzbi.

KGW w Dzierzbi szyje maseczki
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8. Informacje dodatkowe
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach prowadzi drużynę piłki nożnej
w kategorii wiekowej Trampkarz. Drużyna jest zarejestrowana w PZPN w Białymstoku i bierze
udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie Województwa Podlaskiego. Treningi i rozgrywki
piłkarskie trwają od lutego do 15 listopada.

Trampkarze ze Stawisk.

Dla osób odwiedzających GOKiS udostępniony jest kącik komputerowy z dostępem do
Internetu.
GOKiS w Stawiskach stara się nieustannie rozwijać, pozyskiwać środki finansowe
z zewnątrz. W tym celu w 2020 roku we współpracy z Urzędem Miejskim w Stawiskach
jednostka złożyła 19 wniosków o dofinansowanie następujących projektów:
1) Festiwal Kultury Różnorodnej – z programu Etno Polska Narodowe Centrum Kultury
–– wnioskowana kwota to 66 000 (ocena wniosku pozytywna, brak dofinansowania);
2) Nie ma przyszłości bez przeszłości – w ramach konkursu ofert na realizację w 2020
roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa
narodowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – dotacja
w kwocie 14.000,00 zł;
URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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3) Bank czasu – ASOS Rządowy Program Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych, wnioskowana kwota 133 890,00 zł;
4) Rekreacyjny Rajd Rowerowy – w ramach konkursu Zarządu Powiatu Kolneńskiego
–
dofinansowanie 1.800 zł;
5) Szachowe igraszki – Narodowe Centrum Kultury – wnioskowana kwota 10 100 zł;
6) Międzypokoleniowy Piknik Sportowy – Podlaskie Lokalnie Okno na Wschód
– wnioskowana kwota 4.200 zł;
7) Odbiór materiałów do szycia maseczek ochronnych – Zarząd Województwa
Podlaskiego;
8) Zakup sprzętu – Podlaskie Lokalnie Okno na Wschód - wnioskowana kwota 3.820 zł;
9) lokalny animator sportu – wniosek na dofinansowanie do Instytutu Sportu;
10) Zakup nowości wydawniczych ze środków Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa – wartość dotacji 2.500zł;
11) Złożony został wniosek we wrześniu do Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Równać szanse 2020. Działanie skierowane do młodzieży. Wnioskowana
kwota 8.500 zł;
12) We współpracy ze Stowarzyszeniem KGW Gminy Stawiski w październiku złożono
wniosek do programu Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób
z niepełnosprawnościami – wnioskowana kwota 220.000 zł;
13) W listopadzie złożony został wniosek do Programu Infrastruktura Domów Kultury
– remont, modernizacja i wyposażenie budynku GOKiS.
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14. Edukacja
W gminie Stawiski w 2020 r. funkcjonowały dwie szkoły podstawowe – Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach i Szkoła Podstawowa w Porytem, dwie
szkoły filialne w Budach Stawiskich (filia do 31.08.2020r.) i Jurcu Szlacheckim oraz jedno
przedszkole w Stawiskach.
We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 402 uczniów oraz 120 uczniów
w przedszkolu. W szkołach odbywała się nauka języka obcego - języka angielskiego,
a dodatkowego języka obcego - niemieckiego. Do jednej klasy (oddziału) w SP Stawiski
uczęszczało w 2020 r. średnio 20 osób; w SP Poryte – 7. W szkołach zatrudnionych było 58
nauczycieli, w tym: 5 nauczycieli kontraktowych, 10 nauczycieli mianowanych, 43 nauczycieli
dyplomowanych. W przedszkolu zatrudnionych było 10 nauczycieli.
W 2020 roku wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej
formy wsparcia mogli skorzystać uczniowie zamieszkujący gminę Stawiski, uczęszczający do
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Kryterium dochodowe uprawniające do
otrzymania pomocy nie mogło przekraczać 528,00 zł na 1 członka rodziny. W roku
sprawozdawczym przyznanych zostało 410 stypendiów oraz 10 zasiłków szkolnych. Na pomoc
materialną dla uczniów została wypłacona kwota 110 tys. zł, z czego 99 tys. zł to środki
pozyskane z budżetu państwa.
W roku 2020 zostały przyznane kolejny raz Stypendia Burmistrza Stawisk dla
uzdolnionych uczniów z terenu gminy Stawiski. To wynik realizacji Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Stawiski, który został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach. Uzdolnionym uczniom, którzy otrzymali Stypendium
Burmistrza Stawisk w okresach od stycznia do czerwca (44 uczniów) i od września do grudnia
2020r. (35 uczniów) zostało wypłacone stypendium w łącznej kwocie 22.380 zł. Nagrodzeni
uczniowie musieli spełnić określone przepisami wymagania. Jednym z kryteriów jest średnia
ocen co najmniej 5,0 na zakończenie roku szkolnego lub tytuł laureata konkursów, turniejów,
olimpiad.
W 2020 roku kontynuowaliśmy budowę hali sportowej. Przypomnijmy, iż koszt tej
inwestycji to ok. 10 mln zł, z czego 5 mln zł to pieniądze pozyskane w ubiegłym roku ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.
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Dodatkowo, w tym roku, pozyskaliśmy 1,2 mln ze środków PFRON będących
w dyspozycji Marszałka Województwa Podlaskiego. Prace są już na bardzo zaawansowanym
etapie. Inwestycja ma być gotowa do końca 2021 r. W lipcu 2020r. plac budowy hali sportowej
w Stawiskach wizytowali: Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk i Minister Edukacji
Narodowej Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Wicewojewoda
Podlaski Tomasz Madras oraz samorządowcy z powiatu kolneńskiego.

Hala sportowa w Stawiskach
– w trakcie budowy.

Decyzją Burmistrza Stawisk zmieniony został pierwotny projekt łącznika, który nie
zakładał nowych szatni, świetlicy, stołówki czy też modernizacji łazienek. Z uwagi na
bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły należało to jednak zmienić, dlatego też władze
naszej gminy podjęły decyzję o rozbudowie łącznika. We wrześniu 2020 roku został złożony
wniosek o dofinansowanie rozbudowy i przebudowy łącznika łączącego nową halę
sportową z budynkiem Szkoły Podstawowej w Stawiskach. Wniosek został pozytywnie
rozpatrzony. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy na ten cel 3 miliony
złotych! Dzięki temu zbudujemy nową świetlicę dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz
stołówkę z zapleczem kuchennym, nowe łazienki, do łącznika przeniesiemy również szatnie.
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Projekt nowego, rozbudowanego łącznika.
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Na rozbudowę łącznika przeznaczone zostanie również wsparcie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane już przez Gminę Stawiski w ramach I naboru.
W wakacje 2020 r. otrzymaliśmy czek na ponad 1,5 miliona złotych w ramach tego programu.

To w Parku w Stawiskach odbyła
się konferencja podczas, której
otrzymaliśmy czek z RFILu.

W związku z pandemią koronawirusa w 2020
roku wystąpiły utrudnienia w nauce. Zorganizowane
zostało zdalne nauczanie. W celu sprawnej organizacji
nauki zdalnej zarówno w roku szkolnym 2019/2020, jak
i
2020/2021
Gmina
Stawiski
skorzystała
z programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+”.
W ramach pierwszego programu zakupiliśmy
19 laptopów za kwotę 60 tys. zł . W ramach drugiego
programu dofinansowanie wyniosło 95 tys. zł, dzięki czemu mogliśmy kupić kolejne
30 laptopów. Zgodnie z założeniami projektu finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 sprzęt od razu został zakupiony, bo chodziło o to, by wsparcie jak najszybciej trafiło
do tych uczniów, którzy bez niego nie mieli możliwości korzystania ze zdalnego nauczania.

W roku 2020 realizowany był projekt „Akademia Przedszkolaka” w Miejskim
Przedszkolu w Stawiskach. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, rozwój
kompetencji kluczowych, języków obcych, kompetencji matematycznych, przyrodniczych,
cyfrowych, kreatywności, pracy zespołowej. Wartość projektu ponad 64 tys. zł, dofinansowanie
prawie 61 tys. zł. Środki pozyskano w ramach RPO WP na lata 2014-2020 za pośrednictwem
LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
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Warsztaty w projekcie Akademia Przedszkolaka.
We wrześniu 2020 roku rozpoczęliśmy w przedszkolu kolejny projekt ze środków RPO
WP na lata 2014-2020 pn. „Mali Intelektualiści”. Dotacja z UE wynosi 367 tys. zł. W ramach
projektu realizowane są dodatkowe zajęcia w następujących dziedzinach: Mały Informatyk,
Mały Przyrodnik, Mały Czytelnik, Mały Artysta, Mały Konstruktor. Dodatkowo dwie grupy
dzieci młodszych i starszych uczestniczą w kursach „Oto Ja” – są to zajęcia ogólnorozwojowe,
dzięki którym dzieci odkrywają swoje talenty i możliwości, wzmacniają poczucie własnej
wartości i pewności siebie. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje oraz budować
relacje z rówieśnikami. Prowadzone są także zajęcia „OTO JA liczy i eksperymentuje”, których
celem jest m.in. nabycie przez dziecko wielorakich kompetencji naukowo – technicznych
i społecznych, rozbudzenie kreatywności i wyobraźni. Dzięki udziałowi w projekcie
przedszkole zyskało wiele pomocy dydaktycznych, materiałów potrzebnych do prac
plastycznych, które będą służyły jeszcze przez wiele lat.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu Mali Intelektualiści.
W 2020 roku prowadzone były prace remontowe w placówkach oświatowych:
1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach: wyremontowano
i odmalowano 15 sal lekcyjnych oraz korytarze szkolne; zamontowano tablice
interaktywne i rzutniki w pracowniach przedmiotowych; przygotowano sale lekcyjne
dla poszczególnych klas.
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2) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim: wyremontowano i odmalowano wszystkie sale
lekcyjne oraz korytarz szkolny; wymieniona została podłoga (stare deski zastąpiono
betonową posadzką i panelami); wymieniono nowe drzwi do sal.

Wyremontowane pomieszczenia w SP Stawiski i SF Jurzec Szl.
3) Szkoła Podstawowa w Porytem: teren wokół szkoły został odnowiony, odświeżony;
część terenu została zaadaptowana na parking szkolny; odnowione zostało ogrodzenie
wokół szkoły; zamontowana
została brama wjazdowa;
przeprowadzone zostały prace
związane z konserwacją placu
zabaw oraz renowacją boiska
szkolnego – wyrównany został
teren oraz zasiana trawa (te
prace odbywały się dzięki
środkom
z
funduszu
sołeckiego).
Zadbany teren przed budynkiem SP Poryte.

Renowacja boiska szkolnego oraz adaptacja terenu pod parking przy SP Poryte.
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4) Miejskie Przedszkole w Stawiskach: na ścianach w każdej sali wykonano malowidła
– bajkowe postacie – nazwy grup przedszkolnych; wyremontowana została sala
lekcyjna wraz z wymianą podłogi; odmalowano pomieszczenia
kuchenne, wymieniono bądź naprawiono sprzęty kuchenne;
wycięte zostały krzewy i drzewa rosnące wokół budynku, które
powodowały zawilgocenie pomieszczeń przedszkolnych oraz
zabrudzenie i zazielenienie elewacji; uporządkowano budynek
gospodarczy.

Bajkowe postacie w
Miejskim Przedszkolu
w Stawiskach.
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Wykonane prace remontowe w placówkach oświatowych możliwe były dzięki
zaangażowaniu pracowników tych jednostek oraz rodzin uczniów, za co serdecznie
dziękujemy.
W 2020r. Szkoła Podstawowa w Porytem otrzymała dotację celową w ramach
Rządowego programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Wsparcie w wysokości 2 tys. zł. zostało przeznaczone na rozwój zainteresowań uczniów przez
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości. Do biblioteki
szkolnej zostały zakupione lektury oraz nowości wydawnicze. Szkoła Podstawowa w Porytem,
przystąpiła także do projektu grantowego „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, w ramach
którego otrzymała 3 roboty MatBot, wsparcie finansowe (6.400,00 zł.). Celem projektu było
podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne
rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej
informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach
koła informatycznego.
Obie szkoły z Gminy Stawiski, tj. SP Poryte i SP Stawiski w 2020 roku brały udział
w projekcie "Lekcja: Enter”. To projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone
były szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie
pandemii realizowane są również online), nauczyciele dowiedzieli się m.in., jak: wzmacniać
kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów; odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie
korzystać z nowych technologii; korzystać z aktywizujących metod nauczania; urozmaicić
swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia; tworzyć własne treści cyfrowe.
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15. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Stawiskach
1) Uchwała Nr XIX/98/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (przekazano
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kontroli i Nadzoru).
2) Uchwała Nr XIX/99/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na 2020 r. (przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
3) Uchwała Nr XIX/100/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020
– 2036 (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
4) Uchwała Nr XIX/101/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (przekazano
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego).
5) Uchwała Nr XIX/102/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
6) Uchwała Nr XIX/103/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
7) Uchwała Nr XX/104/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Budach Stawiskich (przekazano do Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
8) Uchwała Nr XX/105/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (przekazano
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego).
9) Uchwała Nr XX/106/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
10) Uchwała Nr XXI/107/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 marca 2020r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2020 r.(przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
11) Uchwała Nr XXI/108/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 marca 2020r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036
(przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
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12) Uchwała Nr XXII/109/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Stawiski na 2020 rok (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
13) Uchwała Nr XXII/110/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na
skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
14) Uchwała Nr XXII/111/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 maja 2020r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036
(przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
15) Uchwała Nr XXII/112/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 maja 2020r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2020 r. (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
16) Uchwała Nr XXII/113/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze w Szkole Podstawowej w Porytem, Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach i Miejskim Przedszkolu
w Stawiskach (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli
i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
17) Uchwała Nr XXII/114/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Stawiski
(przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
18) Uchwała Nr XXII/115/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stawiskach (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kontroli i Nadzoru).
19) Uchwała Nr XXII/116/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stawiski (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
20) Uchwała Nr XXII/117/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz
warunków i sposobu ich przyznawania (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego).
21) Uchwała Nr XXII/118/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach poprzez likwidację Szkoły Filialnej
w Budach Stawiskich (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
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Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
22) Uchwała Nr XXII/119/20 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz
specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
w 2020 roku (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli
i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
23) Uchwała Nr XXII/120/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli
i Nadzoru).
24) Uchwała Nr XXII/121/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036
(przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
25) Uchwała Nr XXII/122/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. (przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
26) Uchwała Nr XXIII/123/20 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski, na nieruchomości
stanowiące własność Powiatu Kolneńskiego (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
27) Uchwała Nr XXIII/124/20 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kolneńskiemu (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kontroli i Nadzoru).
28) Uchwała Nr XXIII/125/20 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
29) Uchwała Nr XXIII/126/20 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie
ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem (przekazano
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
30) Uchwała Nr XXIV/127/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2020r. (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
31) Uchwała Nr XXIV/128/20 z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski służebnościami gruntowymi
i przesyłu (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli
i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
32) Uchwała Nr XXIV/129/20 z dnia 20 lipca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach
prowadzonych przez Gminę Stawiski (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
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33) Uchwała Nr XXIV/130/20 z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski (przekazano do Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego).
34) Uchwała Nr XXIV/131/20 z dnia 20 lipca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2020 r. (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
35) Uchwała Nr XXV/132/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Stawisk wotum zaufania (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Kontroli i Nadzoru).
36) Uchwała Nr XXV/133/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2019 rok
(przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
37) Uchwała Nr XXV/134/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2019 rok
(przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
38) Uchwała Nr XXV/135/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036 (przekazano do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
39) Uchwała Nr XXV/136/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2020 rok (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
40) Uchwała Nr XXV/137/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stawiskach (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
41) Uchwała Nr XXV/138/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Stawiski (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
42) Uchwała Nr XXV/139/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia Gminy
Stawiski do Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe (przekazano
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
43) Uchwała Nr XXV/140/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru delegatów
reprezentujących Gminę Stawiski w organach Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum
Samorządowe (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli
i Nadzoru).
44) Uchwała Nr XXVI/141/20 z dnia 18 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia na
terenie miasta Stawiski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
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Gminy Stawiski na 2021 rok (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
45) Uchwała Nr XXVI/142/20 z dnia 18 września 2020r. w sprawie wyboru delegatów
reprezentujących Gminę Stawiski w organach Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum
Samorządowe (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli
i Nadzoru).
46) Uchwała Nr XXVI/143/20 z dnia 18 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036 (przekazano do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
47) Uchwała Nr XXVI/144/20 z dnia 18 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 r. (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
48) Uchwała Nr XXVI/145/20 z dnia 18 września 2020r. w sprawie zaliczenia ulicy Plac
Wolności do kategorii dróg gminnych (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
49) Uchwała Nr XXVII/146/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036 (przekazano do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
50) Uchwała Nr XXVII/147/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r. (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
51) Uchwała Nr XXVII/148/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn.: „Rozwój e – usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego” na lata 2014 – 2020 (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kontroli i Nadzoru).
52) Uchwała Nr XXVII/149/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji Stawiski (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego).
53) Uchwała Nr XXVII/150/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnej
Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stawiski na lata 2021 – 2023
(przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
54) Uchwała Nr XXVII/151/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia Programu
Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski na lata 2021 – 2023 (przekazano do Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
55) Uchwała Nr XXVII/152/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski na lata 2021 – 2023 (przekazano do Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
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56) Uchwała Nr XXVIII/153/20 z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036 (przekazano do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
57) Uchwała Nr XXVIII/154/20 z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 r. (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
58) Uchwała Nr XXVIIII/155/20 z dnia 20 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2020r. (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego).
59) Uchwała Nr XXVIII/156/20 z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021 rok (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru
oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
60) Uchwała Nr XXIX/157/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej
koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy
Stawiski na lata 2021 – 2025(przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Kontroli i Nadzoru).
61) Uchwała Nr XXIX/158/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w odstąpienia od sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Stawiski” (przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli
i Nadzoru).
62) Uchwała Nr XXIX/159/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Stawiski” (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
63) Uchwała Nr XXIX/160/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020r. (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
64) Uchwała Nr XIX/161/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Stawiski na 2021 rok (przekazano do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru).
65) Uchwała Nr XXX/162/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036 (przekazano do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku).
66) Uchwała Nr XXX/163/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020r. (przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego).
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16. Podsumowanie
Szanowni Państwo
Dziękuję za lekturę Raportu, który jest zapisem
najważniejszych inwestycji i wydarzeń w naszej Gminie
w 2020 roku. To był rok szczególny, z uwagi na pandemię
COVID-19 bardzo trudny, ale dla Gminy Stawiski bardzo
dobry pod względem inwestycji i rozwoju. Łącznie w 2020
roku pozyskaliśmy dla Naszej Gminy ponad 14 milionów
złotych! Pracowaliśmy bardzo intensywnie, za co raz jeszcze
wszystkim składam wyrazy uznania i podziękowania.
Trzeba pamiętać, że Raport, mimo, że dotyczy jednego roku, to przecież jest fragmentem
czegoś większego – naszych planów i starań z lat poprzednich oraz działań skierowanych ku
przyszłości. Rok czasu pandemii pokazał, że w każdych warunkach jesteśmy w stanie realizować
plany i osiągać cele, że możemy liczyć na siebie wzajemnie, ale również na wsparcie Przyjaciół
Gminy Stawiski.
Raport powstaje w maju 2021 roku i już mogę Państwa zapewnić, że mimo nadal
trwającej epidemii koronawirusa, my nie zwalniamy tempa. Efekty naszych prac
z przyjemnością przedstawimy już za rok, chociaż mam nadzieję, że Mieszkańcy Gminy Stawiski
każdego dnia zauważają, jak zmienia się rzeczywistość wokół nas.
Wspólnie pracujemy na rozwój i przyszłość Gminy Stawiski – Gminy z sercem do ludzi
i inwestycji.

BURMISTRZ STAWISK
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