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Szanowni Mieszkańcy Gminy Stawiski
Obowiązek corocznego opracowywania raportu o stanie
gminy wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.
W tym roku tego typu dokument sporządzamy po raz kolejny,
więc mają już Państwo bogaty materiał do porównań.
Zgodnie z przepisami i wzorem lat poprzednich, nasz Raport
zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in.
realizacji polityk, programów i strategii, czy uchwał Rady
Miejskiej oraz inwestycji i projektów zrealizowanych w Gminie Stawiski w 2021 r.
Jak zawsze muszę podkreślić, że w Raporcie koncentrujemy się na tym,
co najważniejsze, bo przecież nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich naszych działań. Naszą
intencją jest przedstawienie Państwu najważniejszych treści w przystępnej formie.
Jaki był 2021 rok dla Gminy Stawiski? Wyjątkowo udany, jeśli popatrzymy
w szczególności na inwestycje drogowe oraz wysokość dotacji pozyskanych na nasze zadania
i projekty. Jednak, by pozyskać te kilkadziesiąt milionów dodatkowych pieniędzy na rozwój
naszej gminy trzeba się naprawdę bardzo ciężko napracować, dlatego chcę bardzo mocno
podkreślić, że mimo, iż to na mnie spoczywa obowiązek przedstawienia Państwu tych naszych
dokonań, to są one zasługą i efektem codziennej intensywnej pracy i współpracy bardzo wielu
osób, którym serdecznie dziękuję za kolejny dobry dla naszej Gminy rok.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym dokumentem, a szczególnie do aktywnego
udziału w debacie publicznej na temat Raportu i przyszłości naszej gminy, bo to od naszych
wspólnych wysiłków i zaangażowania zależy, w jakim kierunki i w jakim tempie będzie się
rozwijać.

Burmistrz Stawisk

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

2

RAPORT O STANIE GMINY STAWISKI ZA 2021 ROK

SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI ............................................................................................................................. 3
1.

Charakterystyka gminy ....................................................................................................... 4

2.

Mieszkańcy gminy .............................................................................................................. 4

3.

Jednostki organizacyjne gminy ........................................................................................... 5

4.

Finanse gminy ..................................................................................................................... 7

5.

Infrastruktura drogowa i transport .................................................................................... 12

6.

Ochrona środowiska.......................................................................................................... 23

7.

Planowanie przestrzenne ................................................................................................... 28

8.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna........................................................................... 29

9.

Sprawy obywatelskie ........................................................................................................ 30

10.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna............................................................................. 34

11.

Inwestycje w bezpieczeństwo i przestrzeń publiczną ................................................... 43

12.

Działalność kulturalna ................................................................................................... 48

13.

Edukacja ........................................................................................................................ 65

14.

Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Stawiskach ................................. 71

15.

Podsumowanie .............................................................................................................. 78

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

3

RAPORT O STANIE GMINY STAWISKI ZA 2021 ROK

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.
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.

2. Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców
zmniejszyła się o 104 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 5990 osób, w tym
2996 kobiet i 2994 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 368 osób,
liczba mieszkańców - 435,
− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1851 osób, liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2163,
− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 777, liczba mieszkańców: 396.
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Na początek 2021 r. na terenie miejskim mieszkało 2146 osób, a na terenach wiejskich
3948 osób. Na koniec 2021 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenie miejskim
mieszkało 2083 osób, a na terenach wiejskich 3907 osób.
W 2021 r. urodziło się w gminie 48 osób, w tym 19 dziewczynek i 26 chłopców,
natomiast zmarły 84 osoby, w tym 34 kobiet i 50 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny
w 2021 r. wyniósł - 36. Najczęstsze przyczyny zgonów to: choroba. Nie odnotowano w
2021r. zgonów niemowląt.

3. Jednostki organizacyjne gminy
Wykaz jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy Stawiski:
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach do dn. 30.06.2021r., od dn. 01.07.2021r.
Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.
4. Szkoła Podstawowa w Porytem.
5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach wraz ze Szkołą Filialną
w Jurcu Szlacheckim.
6. Miejskie Przedszkole w Stawiskach.
W 2021 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

5.367.015

5.327.656,35

48.263

58.193,14

2.

SP w Porytem

1.465.312

1.460.099,29

3.318

3.360,00

3.

Miejskie Przedszkole w
Stawiskach

1.570.526

1.555.263,40

145.921

143.054,22

4.

CUS w Stawiskach

11.606.732 10.507.450,26

80.970

31.758,23

5.

UM Stawiski

28.052.456 25.532.384,48

6.

ZGKiM w Stawiskach

1.658.125

1.614.418,69

1.651.491

1.651.462,71

7.

GOKiS w Stawiskach

1.077.700

1.077.597,44

1.077.700

1.077.700,20
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Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku
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Plan i wykonanie dochodów w 2021 roku
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4. Finanse gminy
Budżet gminy Stawiski na 2021 r. uchwalono Uchwałą Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej
w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r., według której:
− plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 35.142.744 zł (bieżące – 28.224.680
zł, majątkowe – 6.918.064 zł);
− plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 49.998.569 zł (bieżące – 28.754.297
zł, majątkowe – 21.244.272 zł).
Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:
− plan dochodów budżetowych – 37.006.217 zł (bieżące – 32.829.559 zł, majątkowe –
4.176.658 zł);
− plan wydatków budżetowych – 48.062.041 zł (bieżące – 33.300.023 zł, majątkowe –
14.762.018 zł).
Wykonanie budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:
− wykonanie dochodów budżetowych – 41.560.715,53 zł (bieżące - 32.599.628,03 zł,
majątkowe - 8.961.087,50 zł);
− wykonanie wydatków budżetowych – 44.382.853,78 zł (bieżące - 30.916.372,20 zł,
majątkowe - 13.46.481,58 zł).
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10.114.950,50 zł z tytułu:
− zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.300.000,00 zł;
− wyemitowanych obligacji komunalnych – 5.770.000,00 zł;
− umowy na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych
punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania"
- 2.044.950,50 zł.
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2021 r – 41.560.715,53 zł = 100%
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

Kwota
1.253.731,88
2.865,31
3.903.936,22
319.265,45
27.000,00
291.630,99
1.305,00
32.323,10

%
3,02
0,01
9,39
0,77
0,06
0,70
0,01
0,08

6.830.024,75

16,43

13.898.266,74
2.584.247,87

33,44
6,22
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Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina

Kwota
36.232,00
956.731,54
521.834,60
108.000,00
8.076.979,06

%
0,09
2,30
1,26
0,26
19,43

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2021 r – 44.382.853,78 zł = 100 %
Wyszczególnienie
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

Kwota
1.262.169,96
5.146.474,13
293.674,40
78.750,55
3.369.813,94

%
2,84
11,60
0,66
0,18
7,59

1.305,00

x

626.684,72

1,41

100.884,42
16.288.013,96
141.340,55
2.098.485,29
1.340.182,98
571.266,64
8.087.659,16
3.964.227,08
867.470,00
144.451,00
44.382.853,78

0,23
36,70
0,32
4,73
3,02
1,29
18,22
8,93
1,95
0,33
100,00
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Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6.938,35 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 7.409,49 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. "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie
umowy UDA-RPPD.08.06.00-20-0351/19-00 z dnia 06.05.2020 r. Wartość Projektu:
852.510,96 zł, wartość dofinansowania: 619.724,03 zł.
2) Projekt pn. "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie
umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0624/19-00 z dnia 13.03.2020 r. Wartość Projektu:
773.532,51 zł, wartość dofinansowania: 578.313,40 zł.
3) Projekt pn. "Energia słoneczna w Gminie Stawiski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr
UDA-RPPD.05.01.00-20-0872/20-00 z dnia 06.10.2021 r. Wartość Projektu:
1.774.800,00 zł, wartość dofinansowania: 1.508.580,00 zł.
4) Projekt "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w
Stawiskach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-200036/19-00 z dnia 15.10.2019 r. Wartość Projektu: 12.141.329,92 zł, wartość
dofinansowania: 6.182.852,05 zł.
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5) Projekt pn. "Akademia Przedszkolaka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy UDARPPD.09.01.00-20-0207/18-00 z dnia 16.11.2018 r. Wartość Projektu: 64.137,50 zł,
wartość dofinansowania: 60.897,50 zł.
6) 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. Wartość Projektu: 273.967,05 zł,
wartość dofinansowania: 257.967,05 zł.
7) 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. Wartość Projektu: 294.875,00
zł, wartość dofinansowania: 279.515,00 zł.
8) Projekt "Klub Seniora "Pogodne jutro"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDARPPD.09.01.00-20-0411/19-00 z dnia 02.07.2020 r. Wartość Projektu: 287.287,50 zł,
wartość dofinansowania: 271.287,50 zł.
9) Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski„ w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2010 na podstawie umowy nr
POWR.02.08.00-00-0071/20-00 z dnia 07.12.2020 r. Wartość Projektu: 3.117.728,38 zł,
wartość dofinansowania: 3.117.728,38 zł.
10) Projekt „Mali Intelektualiści” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr RPPD.03.01.0120-0442/19 z dnia 16.09.2020 r. Wartość Projektu: 431.500,00 zł, wartość
dofinansowania: 366.775,00 zł.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na
łączną kwotę 407.254,20 zł i zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Lp.

Nazwa sołectwa

1.

Barzykowo

2.

Budy Poryckie

3.
4.

5.

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi gminnej
Zakup materiałów do utwardzenia
poboczy

15.900

15.900,00

12.400

12.400,00

Budy Stawiskie

Zakup materiałów
poboczy

utwardzenia

18.000

18.000,00

Cedry

Zakup wyposażenia oraz materiałów do
remontu remizy w Cedrach
Zagospodarowanie terenu wokół remizy i
zakup materiałów do budowy altany
Utwardzenie terenu działek gminnych wsi
Chmielewo

6.000

6.000,00

9.700

9.698,77

11.700

11.700,00

Chmielewo

do
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Lp. Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

6.

Cwaliny

7.

Dzierzbia

8.

Dzięgiele

9.

Hipolitowo

10.

Ignacewo

11.

Jurzec Folwark

12.

Jurzec Szlachecki

13.

Karwowo

14.

Plan

Wykonanie

Budowa hali sportowej w Stawiskach

10.000

10.000,00

Zakup materiałów do ułożenia placu
zabaw przy remizie OSP Dzierzbia
Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi gminnej w Dzięgielach
Budowa drogi gminnej relacji droga
wojewódzka - Budy Poryckie
Zakup materiałów do utwardzenia
poboczy drogi gminnej
Zakup wyposażenia, materiałów i usług
do remizy OSP Jurzec Włościański

23.400

23.143,68

15.000

2.000,00

10.500

10.500,00

10.900

10.900,00

13.500

13.420,74

Zakup usług na utwardzenie poboczy
drogi gminnej, położonej we wsi Jurzec
Szl.
Budowa hali sportowej w Stawiskach

15.000

14.950,00

15.600

15.600,00

Kuczyny

Prace geodezyjne związane z przebudową
drogi gminnej we wsi Kuczyny

10.400

3.640,00

15.

Lisy

Remont drogi dojazdowej do pól

10.500

9.000,00

16.

Michny

Zakup materiałów i usług do utwardzenia
poboczy drogi gminnej we wsi Michny

13.000

13.000,00

17.

Mieczki
Sucholaszczki

Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi gminnej

14.300

14.300,00

18.

Mieszołki

12.000

12.000,00

19.

Poryte
Szlacheckie

Zakup usługi do utwardzenia poboczy
przy drodze gminnej we wsi Mieszołki
Utwardzenie terenu przy remizie OSP
Poryte

17.000

17.000,00

20.

Utwardzenie terenu przy remizie OSP
Poryte
Budowa hali sportowej w Stawiskach

19.500

19.465,00

21.

Poryte
Włościańskie
Ramoty

13.700

13.700,00

22.

Rogale

13.400

11.060,00

23.

Romany

14.600

14.600,00

24.

Rostki

Zakup materiałów i usługi na utwardzenie
poboczy drogi gminnej położonej we wsi
Rogale
Zakup materiałów do utwardzenia
poboczy drogi gminnej położonej w
obrębie Romany
Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w
Rostkach

16.300

16.250,00

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

11

RAPORT O STANIE GMINY STAWISKI ZA 2021 ROK

Lp. Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

25.

Skroda Mała

Utwardzenie poboczy drogi gminnej w
Skrodzie Małej

13.600

13.600,00

26.

Sokoły

16.900

16.900,00

27.

Tafiły

11.800

11.800,00

28.

Wysokie Duże

11.400

11.400,00

29.

Zabiele

13.500

13.500,00

30.

Zaborowo

11.800

11.800,00

31.

Żelazki

Zakup materiałów do utwardzenia
poboczy
Zakup materiałów i usługi na utwardzenie
poboczy do drogi gminnej w Tafiłach
Zakup usług i materiałów do utwardzenia
poboczy
Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi gminnej
Zakup materiałów do utwardzenia
poboczy
Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi gminne

10.200

10.200,00

5. Infrastruktura drogowa i transport
Infrastruktura drogowa w gminie Stawiski obejmowała w 2021 r. 206,31 km dróg.
Drogi asfaltowe w 2021 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.
Samorząd gminny dba nie tylko o drogi gminne, ale współpracuje z samorządami:
powiatowym i wojewódzkim, a także z władzami krajowymi w celu poprawy stanu
technicznego infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy oraz zwiększenia
bezpieczeństwa osób nimi podróżujących.
Dla naszych mieszkańców bardzo ważnym wydarzeniem w 2021 roku było oddanie
do użytku nowych 35 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Kolno
do Stawisk oraz od obwodnicy Stawisk do obwodnicy Szczuczyna.

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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Uroczyste otwarcie odcinków
stanowiących fragment
międzynarodowego korytarza
transportowego Via Baltica
odbyło się 9 sierpnia 2021 r.
W wydarzeniu uczestniczył pan
Mateusz Morawiecki Premier
RP oraz m.in. przedstawiciele
Ministerstwa Infrastruktury,
parlamentarzyści oraz
samorządowcy, w tym Pani
Agnieszka Rutkowska Burmistrz
Stawisk.
Ministerstwo Infrastruktury podsumowało, iż na oddanym do użytku fragmencie S61
powstały: dwa węzły: Kolno i Grabowo, 2 pary Miejsc Obsługi Podróżnych, 6 mostów, 20
wiaduktów i 11 przejść dla zwierząt.
Dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa, także droga wojewódzka od
Stawisk do Kolna została wyremontowana.
Droga wojewódzka nr 647 na trasie Stawiski – Kolno modernizowana była etapami
od kilku lat. Koszt przebudowy ostatniego, oddanego w 2021 roku do użytku odcinka
to 2,3 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu województwa.
Uroczyste oddanie do użytku 2,5
kilometrowego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 647 odbyło się
25 czerwca 2021 roku. W
spotkaniu uczestniczyli:
Kazimierz Gwiazdowski Poseł na
Sejm RP, Marek Olbryś
Wicemarszałek Województwa
Podlaskiego, Mariusz Nahajewski
dyrektor PZDW oraz
przedstawiciele samorządów:
Stawisk, Miasta Kolno i Gminy
Kolno. Gminę Stawiski
reprezentował Kamil Zajączkowski Przewodniczący RM w Stawiskach.
W ubiegłym roku otrzymaliśmy rekordowe dotacje na drogi... 20 mln zł na teren
Gminy Stawiski!
Pierwsza edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych okazała się niezwykle korzystna dla mieszkańców
URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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Naszej Gminy. Na drogach gminnych i na drodze powiatowej zrealizowane zostaną
inwestycje z dofinansowaniem w kwocie 20 mln zł! Dzięki pozyskanej dotacji w Gminie
Stawiski przebudowane zostaną drogi gminne do Bud Poryckich, Zabiela i Barzykowa oraz
uliczki w Stawiskach, a także wykonany zostanie pierwszy etap "Rozbudowy drogi
powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański".
Z Polskiego Ładu Gmina Stawiski pozyskała 10 mln zł na drogi gminne. Z tego
samego rządowego programu przeznaczonych zostało również ponad 10 mln zł na pierwszy
etap modernizacji drogi powiatowej do Jurca Włościańskiego.
W ramach rządowego programu dla
gmin, w których kiedyś funkcjonowały
PGR-y pozyskana została dotacja w
kwocie 700 tys. zł na przebudowę części
ulicy
Wojciecha
Kossaka
w
Stawiskach.

W dniu 9 września 2021 r. odebrane zostały roboty wykonane w ramach zadania pn.
„Przebudowa
drogi
gminnej
Poryte - Budziski” realizowanego
przy wsparciu Funduszu Dróg
Samorządowych (obecnie Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg). Całkowita
wartość
inwestycji
to
koszt
3.392.876,29 zł. Dofinansowanie z
Funduszu Dróg Samorządowych
wyniosło 2.322.535,75 zł, pozostała
kwota to pieniądze z budżetu Gminy
Stawiski. Wykonawcą przebudowy
3,833 km odcinka tej drogi gminnej
była Spółka z o.o. BIK - PROJEKT
z Łomży.
Przebudowana droga Poryte – Budziski

W 2021 roku Gmina Stawiski złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących inwestycji drogowych:
1) Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach. Inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Plac
Wolności w Stawiskach. Długość odcinka do modernizacji wynosi 147 m. Szacunkowa
wartość inwestycji: ok. 2 mln zł.
2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej do miejscowości Cwaliny. Droga rozpoczyna
się od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1830B
URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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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 1539 m. Szacunkowa wartość inwestycji: ok. 3 mln zł.
3) Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała. 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 728 m.
Szacunkowa wartość inwestycji: ok. 1 mln zł.
Decyzją Wojewody Podlaskiego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w
Stawiskach” oraz „Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała” zakwalifikowały się do
dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na 2022. Wysokość
przyznanego dofinansowania to 50 % kosztów objętych dofinansowaniem. Przystąpienie do
realizacji przedmiotowych zadań nastąpi w roku 2022.
W dniu 22 listopada 2021 roku został przekazany teren i plac budowy firmie BIK –
Projekt z Łomży w celu wykonania zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
nr 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo. Koszt inwestycji wynosi prawie 5,8 mln
zł. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokrywa
ponad 2,7 mln zł. Realizację zadania dofinansował również Marszałek Województwa
Podlaskiego w wysokości 800 000,00 zł oraz Wójt Gminy Piątnica w wysokości 800 000,00
zł pozostałą kwotę pokrywa budżet Gminy Stawiski. Termin zakończenia tej inwestycji
planowany jest na koniec września 2022 r.

Droga Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo.
W 2021 roku wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie poboczy dróg
gminnych i działek”. Prace zrealizowane zostały w sołectwach: Chmielewo, Jurzec
Szlachecki, Michny, Mieszołki, Poryte, Rogale, Rostki, Skroda Mała, Tafiły, Wysokie Duże
oraz w Stawiskach przy ulicy 550-lecia Stawisk. Łączna wartość tego zadania wyniosła:
341.129,97 zł.

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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Kilka zdjęć z realizacji tej inwestycji w poszczególnych miejscowościach:

Chmielewo

Jurzec Szlachecki

Michny

Poryte – plac przed remizą OSP.
Zadanie zostało zrealizowane
przy wsparciu 15 tys. zł
pozyskanych w ramach
„Programu Odnowy Wsi
Województwa Podlaskiego –
Kreatywna wieś”. Dzięki temu
projektowi zrobiliśmy nowy,
funkcjonalny plac i
zagospodarowaliśmy teren wokół
remizy.

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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Stawiski ul. 550-lecia Stawisk
Dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa, w ubiegłym roku
przeprowadzone zostały remonty chodnika w Stawiskach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo – Nowogród-…- Stawiski – Przytuły.
Nowe chodniki zostały wykonane od września do listopada 2021r. Wartość
zrealizowanej inwestycji to koszt 274 854,75 zł. Gmina Stawiski na podstawie podpisanej
umowy przekazała dotację dla województwa w wysokości 140 000,00 zł, natomiast pozostałe
koszty zostały pokryte z budżetu Województwa Podlaskiego.
Współpraca z samorządem Powiatu Kolneńskiego w 2021 roku układała się bardzo
dobrze. Powiat rozpoczął IV kwartale 2021 r. zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej Nr 1829 B (Romany — DW 648). Całkowita wartość inwestycji w Ramotach
wyniosła 1 991 877,68 zł Dofinansowanie: 964 241,05 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg oraz pozostała kwota z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Długość całkowita jezdni
wyniesie około 1266 m.
W 2021 Powiat wyremontował odcinek drogi powiatowej nr 1821B SokołyRomany. Wykonano nakładkę bitumiczną po uprzednim wyrównaniu o szer. 5 m,
utwardzono pobocza mieszanką kruszywa łamanego szer. 0,75 m, wykonano zjazdy na
posesje i pola, oczyszczono istniejące rowy przydrożne. Wyremontowano przepust pod
koroną drogi. Wartość inwestycji 486 421,72 zł – środki własne powiatu.
Samorząd powiatowy przebudował parking i chodnik z kostki betonowej wraz z
odwodnieniem przed cmentarzem w Stawiskach (ul. Polowa) za kwotę 260.613,53 zł - środki
własne powiatu.
W 2021 roku na terenie Gminy Stawiski wykonano oznakowanie pionowe wraz
z montażem progów zwalniających oraz wyspowych. Wartość zadania wyniosła 31 921,45 zł.
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Stawiski, ul. 550-lecia Stawisk: 2 progi
zwalniające

Progi zwalniające w Zalesiu
i w Porytem na ul. Małopłockiej
- progi wyspowe.

Stawiski, ul. Reymonta progi zwalniające

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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W 2021 roku pozyskane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg” w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla
pieszych dla zadania pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości
Stawiski”. W ramach zadania
przebudowane zostaną dwa przejścia
dla pieszych na ul. Łomżyńskiej
(przy poczcie) i ul. Zjazd (przy
Biedronce)
oraz
wybudowane
zostanie nowe przejście dla pieszych
na ul. Łomżyńskiej. Całkowita
wartość zadania wynosi ponad 200
tys. zł. Wysokość uzyskanego
dofinansowania stanowi 57,45%
kosztów objętych dofinansowaniem.
Planowany termin zakończenia tej
inwestycji jest do końca czerwca
2022 r.
Planowane do budowy przejście dla pieszych na ul. Łomżyńskiej w Stawiskach

Planowane do przebudowy przejścia dla pieszych w Stawiskach na ul. Łomżyńskiej i Zjazd
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Przejścia dla pieszych na ul. Łomżyńskiej
i Zjazd – w trakcie budowy

Dzięki
kolejnej
dobrej
współpracy, tym razem z samorządem
powiatowym, udało się doświetlić dwa
przejścia dla pieszych. W ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w zakresie poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego na przejściach dla
pieszych Powiat Kolneński wykonał
zadanie dotyczące doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B
zlokalizowanych przy ul. Polowej w Stawiskach. Całkowita wartość zadania wyniosła:
78.990,60 zł a wysokość dofinansowania: 63.192,48 zł.

Stawiski, ul. Polowa przy budynku GOKiS i CUS
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Stawiski, ul. Polowa przy SP Stawiski
W ubiegłym roku zrealizowane zostało zadanie pn. Budowa Kanalizacji deszczowej
w ulicy Długiej w Stawiskach. Wybudowano z rur fi 315 PVC 98,8 m długości oraz z rur fi
160 PVC 46,5 m długości sieci
kanalizacji
deszczowej
oraz
wyremontowany został parking przy
przychodni Salus w Stawiskach Na
realizację
inwestycji
pozyskano
dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Koszt inwestycji: 209 730,93 zł,
w tym wysokość dofinansowania:
209 730,93 zł.
Inwestycja w trakcie robót.
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Inwestycja po zakończeniu prac.
W 2021 roku z transportu zbiorowego autobusowego skorzystało w ramach biletów
miesięcznych 263 uczniów i przedszkolaków. Cena biletów indywidualnych w tym środku
transportowym wynosiła średnio 5,48 zł i nie uległa zmianie do końca 2021 roku.
W 2021 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,
− Renault Trafic, ro produkcji: 2020.
Gmina Stawiski realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu
door-to-door w Gminie Stawiski”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
realizowany jest za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
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, może korzystać bezpłatnie z usługi transportowej. Dodatkowo osobom, które
potrzebują wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi udzielana jest pomoc
opiekuna/asystenta w dotarciu do i z samochodu. Usługa transportowa dla uprawnionych
osób, jest świadczona nieodpłatnie. Projekt w 100% dofinansowany jest z UE. W ramach
zadania został zakupiony w 2021 roku pojazd marki Renault Trafic przeznaczony do
przewozu osób niepełnosprawnych oraz schodołaz.
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Usługa w naszej gminie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W 2021 roku
przejechanych zostało ponad 28 tys. km oraz zrealizowanych zostało 179 wyjazdów
z mieszkańcami naszej gminy.

Samochód zakupiony
w 2021r. ze środków
UE do przewozu osób
niepełnosprawnych
w
celu
realizacji
usługi
door-to-door
w Gminie Stawiski.

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 stara się pomagać mieszkańcom dbać o środowisko oraz w pozyskiwaniu
środków na wymianę źródeł ciepła i instalację OZE w gospodarstwach domowych w celu
zmniejszenia emisyjności dwutlenku węgla do atmosfery.
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.
Z możliwości uzyskania informacji skorzystało w 2021 r. – 291 osób, a 35 złożyło
wnioski o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”. Zainteresowanie
mieszkańców w tym temacie jest coraz większe.
URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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W dniu 06 października 2021 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn.
Energia słoneczna w Gminie Stawiski dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na budowę instalacji solarnych
wykorzystujących odnawialne źródła energii słonecznej w gospodarstwach domowych.
Pierwsze instalacje słoneczne zostały wykonane jeszcze w 2021 roku. Projekt zakłada
przekazanie grantów dla mieszkańców na budowę instalacji OZE wykorzystujących energię
słoneczną w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Wartość Projektu: 1.774.800,00 zł,
wartość dofinansowania: 1.508.580,00 zł.
W ubiegłym roku na terenie miasta Stawiski została przeprowadzona inwentaryzacja
źródeł ciepła, w związku z realizacją uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie
określenia ,,Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”, która nakładała na Gminę
Stawiski obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Stawisk.
Liniowym źródłem zanieczyszczeń powietrza są trasy komunikacyjne. Ponadto, na
jakość powietrza wpływa 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.
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. Działania w zakresie przebudowy i remontów
dróg wpływają również na ograniczenie emisji 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.
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Na terenie gminy Stawiski znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych
w mieście Stawiski.
Miasto Stawiski tworzy aglomerację, 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 7,3 km. Długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
wynosi 0,7 km. Ilość ścieków komunalnych przyjętych do oczyszczalni z terenu gminy
Stawiski w roku 2021 wynosiła 51,2 tys.m3. Tyle samo wynosi ilość ścieków oczyszczonych.
W 2021 roku nie odnotowano awarii sieci kanalizacyjnej. Z sieci kanalizacyjnej na terenie
aglomeracji Stawiski korzysta 98 % mieszkańców, zaś z taboru asenizacyjnego 2% .
Na terenach nieskanalizowanych - 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 lokalnych dróg prowadzone są jednocześnie prace nad
odwodnieniem tych dróg.
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. W dniu 28 czerwca 2021 r. Gmina Stawiski po raz
kolejny złożyła wniosek o dotację ,,AZBEST-2021/2022’’ do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Stawiski’’.
Na zadanie to pozyskano
dotację w kwocie do 30 549,00
złotych. W ramach zadania
zebrano i poddano utylizacji
101,83 Mg azbestu z 20
nieruchomości.
Zadanie
zrealizowane było za kwotę 43
770,61 zł przez firmę ŁGW
Rembud Agnieszka Dziąg,
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W 2021 r. Gmina Stawiski po raz kolejny złożyła wniosek do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. ,,Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Całkowity koszt
realizacji zadania wynosi 35 859,00 zł. Na zadanie to pozyskano dotację w wysokości
33 202,00 zł. Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Stawiski w 2022 roku.
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy firma: Usługi
Komunalne ,,BŁYSK” Marianna Marczyk z Łomży. 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. Łącznie od mieszkańców gminy Stawiski
odebrano 1553,223 Mg odpadów. Z posesji zamieszkałych odebrano 1 261,6430 Mg
odpadów. Mieszkańcy Gminy Stawiski mogą bezpłatnie przekazywać odpady komunalne do
PSZOK-u, zlokalizowanego przy ul. Łomżyńskiej. Masa odpadów przyjmowanych w
PSZOK-u w 2021r. wyniosła 291,58 Mg odpadów komunalnych. Ilość mieszkańców według
złożonych deklaracji wynosiła 4049. Biorąc powyższe dane pod uwagę, szacuje się, że w
ciągu roku 2021 jeden mieszkaniec wytworzył około 383,606 kg odpadów. Uzyskany poziom
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągniętych przez
gminę w roku 2021 wyniósł 12,83 %.
Gmina Stawiski stawia na rozwój i innowacje, szczególnie w odnawialne źródła
energii, dlatego jej przedstawicieli nie mogło zabraknąć na III Forum Energetyki
Rozproszonej, gdzie omawiano tak ważne tematy jak lokalny wymiar transformacji
energetycznej w Polsce oraz miejsce energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw
energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Władze Stawisk mają plan,
by to właśnie w Gminie Stawiski powstała nowatorska Spółdzielnia Energetyczna,
przynosząca korzyści w wymiarze ekonomicznym i społecznym.
Prelegentami i uczestnikami Forum, które odbyło się 25 czerwca 2021r. na Akademii
Górniczo – Hutniczej w Krakowie byli m.in. przedstawiciele Rządu RP, samorządów,
przedsiębiorcy, naukowcy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem energetyki rozproszonej w
Polsce. Gminę Stawiski reprezentowały
Panie Agnieszka Rutkowska Burmistrz
Stawisk oraz Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk.

Pani Burmistrz Agnieszka Rutkowska głos
zabrała w trakcie sekcji 4 Dobre praktyki i
pilotaże i zaprezentowała uczestnikom
Forum gminę Stawiski, jako gminę
zainteresowaną utworzeniem pilotażowej
spółdzielni energetycznej.
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W roku 2021 Gmina Stawiski zrealizowała inwestycje mające na celu rozbudowę
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakończone inwestycje dotyczyły:
1) Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Stawiski,
ul. Polowa. W ramach zadania wybudowano z rur fi 110 PE 63,00 m długości sieci
wodociągowej oraz z rur fi 160 PVC 55,00 m długości sieci kanalizacji sanitarnej. Na
realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Koszt inwestycji: 27 132,28 zł, wysokość dofinansowania: 21 745,76 zł.
2) Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stawiski ul. Smolniki. W ramach
zadania wybudowano z rur fi 110 PE 63,00 m długości sieci wodociągowej. Na
realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Koszt inwestycji: 20 360,59 zł, wysokość dofinansowania: 16 240,32 zł.
W 2021 roku rozpoczęliśmy prace związane z rozbudową, przebudową i modernizacją
oczyszczalni ścieków w Stawiskach. Umowa z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem
Inżynieryjnym „PRESS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach została zawarta w dniu
5 marca 2021 r. Prace przebiegają w dwóch etapach: etap I obejmował wykonanie
dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i został już zakończony,
natomiast etap II to wykonanie robót łącznie z rozruchem i uruchomieniem eksploatacji
oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków
w Stawiskach – stan aktualny.

Projekt pt. "Rozbudowa
i
przebudowa
wraz
z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Stawiskach"
realizowany
jest
z
dofinansowaniem,
które
Gmina Stawiski pozyskała
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020 w kwocie
6.182.852,05 zł, natomiast
całkowita wartość zadania to:
12.141.329,92 zł.
Oczyszczalnia ścieków w Stawiskach – stan aktualny.
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W 2021 roku kontynuowana była
największa proekologiczna inwestycja,
która rozpoczęła się w 2020 roku, tj.
realizacja projektu „Instalacje OZE
na potrzeby Gminy Stawiski”. W
ramach którego na ośmiu gminnych
budynkach
zamontowane
zostały
instalacje
fotowoltaiczne.
Dzięki
inwestycji,
która
w
85%
dofinansowana była z unijnych
środków, słoneczna energia zamieniana jest 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 (obecnie siedziba GOKiS i CUS), 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 ponad 773 tys. zł. Dofinansowanie w
kwocie prawie 580 tys. zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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 oraz uchwałą nr XXXIII/184/21 z dnia 31 maja
2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
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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;
5) skreślenia rezerwy pod obejście Stawisk (kl. GP) dla terenu oznaczonego symbolem
„H” na załączniku do niniejszej uchwały i wprowadzenia istniejącego przebiegu
obwodnicy Stawisk.
W roku 2021 wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły: demontażu linii napowietrznej SN kolidującej z projektowanym
budynkiem handlowo – usługowego, zmiany sposobu użytkowania budynku gimnazjum na
budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej, służby zdrowia
i biblioteki, rozbudowy i przebudowy wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w
Stawiskach, budowie sieci elektrycznej nN 0,4 kV, budowy sieci elektroenergetycznej w
Stawiskach, budowy linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej w Stawiskach oraz
COP w Sokołach. Decyzje wydane zostały dla terenów w miejscowościach: Stawiski, Sokoły,
Zaborowo.

−
−
−
−

W roku 2021 wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
16 decyzji dla budynków mieszkalnych,
4 decyzje dla budynku inwentarskiego,
17 decyzje dla budynków gospodarczych,
8 decyzji dla zabudowy produkcyjnej.

Decyzje wydane zostały dla terenów w miejscowościach: Romany, Rostki, Kraków,
Sokoły, Cedry, Wysokie Małe, Michny, Skroda Mała, Zabiele, Rogale, Stawiski, Mieczki
Sucholaszczki, Hipolitowo, Dzierzbia, Wilczewo, Jurzec Włościański, Lisy.

8. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 22 mieszkania,
tj. 17 mieszkań w Stawiskach i 5 mieszkań na terenie wiejskim. W 2021 r. Sprzedany został
jeden lokal mieszkalny położony w Stawiskach przy ul. Długie 9. Przy sprzedaży lokali
mieszkalnych obowiązują regulacje zawarte w Uchwale Nr XXXV/135/08 Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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w Stawiskach z dnia 25 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
W 2021 r. w zasobie 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 funkcją doradczą i opiniodawczą oraz sprawuje kontrolę społeczną.
Wszystkie lokale mieszkalne będące w zasobie gminy Stawiski są wykorzystane.
W 2021 r. nie prowadzono postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 5 309,42 złotych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości w opłatach
za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 390,18 złotych
W 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 34 870,72 złotych,
których beneficjentami było 37 osób. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryteriów:
dochodowego i powierzchni lokalu. Kwota najniższego dodatku wynosiła 30,78 złotych, zaś
kwota najwyższego dodatku – 290,06 złotych.
Na początku 2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 13 osób, zaś pod
koniec 2021 r. było 11 osób. Nie została zawarta żadna umowa najmu lokalu mieszkalnego
z mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski.

9. Sprawy obywatelskie
Do urzędu wpłynęło w 2021 r. 58 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
W przypadku wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona
wnioskodawcy.
W 2021 roku kontynuowany był budżet obywatelski. Zrealizowane zostały zadania
wybrane w 2020 roku do realizacji w łącznej wysokości 40 000,00 zł, tj. zakup 4 sztuk
Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stawiskach oraz wykonanie chodnika na ulicy 550-lecia Stawisk.
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W 2021 roku zgłoszony do realizacji w 2022 roku został 1 projekt.
W przeprowadzonym od 23 do 30 września 2021r. głosowaniu, wzięło udział 10
mieszkańców Stawisk. Zgłoszone zadanie pn. na Zakup pralko-suszarki do ubrań
specjalnych typu Nomex będzie realizowane w 2022 roku.
W 2021 roku zgłoszono 36 projektów do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2022 rok.
FREKWENCJA NA ZEBRANIACH SOŁECKICH W 2021 ROKU
NAZWA
SOŁECTWA

Lp.

DATA ZEBRANIA

FREKWENCJA

1.

Barzykowo

23 września 2021r.

10 osób/7,30%

2.

Budy Poryckie

30 września 2021r.

8 osób/13,11%

3.

Budy Stawiskie

14 września 2021r.

20 osób/12,58

4.

Budziski

22 września 2021r.

8 osób/14,81%

5.

Cedry

29 września 2021r.

16 osób/12,70%

6.

Chmielewo

28 września 2021r.

7 osób/11,67%

7.

Cwaliny

26 września 2021r.

10 osób/43,48%

8.

Dzierzbia

27 września 2021r.

15 osób/5,55%

9.

Dzięgiele

17 września 2021r.

11 osób/9,82%

10

Hipolitowo

27 września 2021 r.

5 osób/16,67 %

11.

Ignacewo

22 września 2021r.

5 osób/12,82%

12.

Jurzec Folwark

24 września 2021r.

11 osób/13,41%

13.

Jurzec Szlachecki

24 września 2021r.

15 osób/12,10%

14.

Jurzec Włościański

24 września 2021r.

20 osób/17,86%

15.

Karwowo

25 września 2021r.

11 osób/8,27%

16.

Kuczyny

28 września 2021 r.

5 osób/17,24%

17.

Lisy

22 września 2021r.

12 osób/46,15%

18.

Michny

16 września 2021r.

21 osób/30,43%
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FREKWENCJA NA ZEBRANIACH SOŁECKICH W 2021 ROKU
NAZWA
SOŁECTWA

DATA ZEBRANIA

19.

Mieczki Sucholaszczki

22 września 2021r.

23 osób/22,33%

20.

Mieszołki

27 września 2021r.

8 osoby/12,31%

21.

Poryte Szlacheckie

17 września 2021r.

8 osób/5,16%

22.

Poryte Włościańskie

17 września 2021r.

18 osób/9,84%

23.

Romany

20 września 2021 r.

19 osób/18,27%

24.

Ramoty

27 września 2021r.

10 osób/12,05%

25.

Rogale

27 września 2021r.

6 osób/8,33%

drugi termin

26.

Rostki

9 września 2021r.

8 osób/5,80%

drugi termin

27.

Skroda Mała

26 września 2021r.

25 osób/29,41%

28.

Sokoły

26 września 2021r.

20 osób/14,00%

29.

Tafiły

28 września 2021r.

10 osób/18,52%

30.

Wilczewo

26 września 2021r.

21 osób/28,77%

31.

Wysokie Małe

2 września 2021r.

15 osób/20,51%

32.

Wysokie Duże

26 września 2021r.

12 osób/25,00%

33.

Zabiele

28 września 2021r.

11 osób/13,25%

34.

Zalesie

24 września 2021r.

7 osób/30,43%

35.

Zaborowo

27 września 2021r.

7 osób/13,21%

36.

Żelazki

24 września 2021r.

5 osób/17,86%

Lp.

FREKWENCJA

UWAGI

drugi termin
drugi termin

W 2021 roku, jak co roku, obchodzony był Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Na szczęście w tym roku, dzięki zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa
można było tradycyjnie uczcić obchody jubileuszu Złotych Godów. 50 lat wspólnego życia
świętowało w dniu 4 września 11 małżeństw z Gminy Stawiski. Uroczystość w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach poprzedziła Msza św. w Kościele pw. Św. Antoniego
Padewskiego w trakcie której pary po 50 latach wspólnego życia, odnowiły przysięgę
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małżeńską. Aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, w imieniu
Andrzeja Dudy Prezydenta RP, dokonała Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk.
Po odebraniu odznaczeń nastąpił występ artystyczny w wykonaniu grupy wokalnej GOKiS.

Jubilaci podczas uroczystości w GOKiS w Stawiskach.
W grudniu 2021 r. Burmistrz Stawisk złożyła wniosek o przyznanie grantu
z Cyfrowej Gminy w ramach programu „Granty PPGR” Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Gminy i przeszły pozytywną
weryfikację odnośnie zatrudnienia członków ich rodzin w PGR, dostaną w 2022 roku sprzęt
komputerowy. Gminie Stawiski na realizację tego projektu został przyznany grant
w wysokości 201 240,00 zł.
W ubiegłym roku Nasza Gmina była promowana za pośrednictwem różnych środków
przekazu: gazety Miesięcznik Kolneński, wywiadów Burmistrza Stawisk w telewizji:
w programie publicystycznym "Twój wybór" na antenie TVP3 Regiony oraz w programie
„W kontrze” na antenie TVP Info, a także w audycji „Gość Dnia” w Radio Nadzieja. Dzięki
dynamicznemu rozwojowi Gminy Stawiski oraz wyróżnianiu się naszego samorządu w wielu
obszarach nie tylko w skali powiatu kolneńskiego, ale też województwa podlaskiego,
jesteśmy coraz częściej dostrzegani w wymiarze ogólnokrajowym.
Kontynuowaliśmy także w 2021 roku możliwość sprawnej komunikacji
z mieszkańcami za pomocą Aplikacji Lupe. Przypominamy, iż aplikacja jest dostępna na
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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 w 2021 roku realizowała projekt pn. „Standardy Obsługi Inwestora
w samorządach województwa podlaskiego”, dzięki któremu zostały wypracowane
procedury współpracy z inwestorem oraz rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną
gminy. Prowadzone były szkolenia dla pracowników Urzędu, doradztwo indywidualne.

10. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii”
i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 105108,55zł. Wydatki zostały
przeznaczone na:
1) Funkcjonowanie GKRPAiPN w Stawiskach – wydatki na szkolenia, procedurę
Niebieskiej karty, delegacje, środki ochrony indywidualnej – 4.023,00 zł;
2) Działania z zakresu edukacji publicznej – 24.312,00zł;
3) Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży: m.in. pobyt dzieci
i młodzieży na koloniach, zgrupowaniach sportowych, pozalekcyjne zajęcia sportowe,
zakup sprzętu sportowego, niezbędnego wyposażenia do spotkań młodzieży
i dorosłych, pomocy dydaktycznych oraz nagród – 64.213,31zł;
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Przy współpracy
z CARITAS Polska
- dzieci z gminy Stawiski
podczas kolonii letnich.

Przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką w Stawiskach i Szkołą Podstawową w Porytem
– dzieci i młodzież podczas kolonii letnich

Udział młodzieży z terenu gminy Stawiski w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach
działań profilaktycznych.
URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
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4) Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki uzależnień – 12.560,00 zł;
5) Procedura niebieskiej karty
Liczba osób, sporządzonych wywiadów środowiskowych i udzielonych porad:
− osoby podejrzane, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie – 28;
− liczba dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą – 24;
− liczba osób, wobec, których wszczęto procedurę zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego (na podstawie sporządzonych wywiadów środowiskowych 25).
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 2021 r. 12 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 11 podmiotów.

Gmina Stawiski
Detal
Gastronomia
Razem

Ogółem

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

28
0
28

10
0
10

Zezwolenia
powyżej 4,5 %
do 18 %
alkoholu /B/
9
0
9

Zezwolenia
powyżej 18 %
alkoholu /C/
9
0
9

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 6;
− zezwolenia B: 12 – do wykorzystania 3;
− zezwolenia C: 12 – do wykorzystania 3.
2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży:
− zezwolenia A: 8 – do wykorzystania 8;
− zezwolenia B: 8 – do wykorzystania 8;
− zezwolenia C: 8 – do wykorzystania 8.
Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 roku wynosi: 5.026.570,98 zł, w tym :
1) do 4,5 % (oraz piwa) wynosi 2.501.297,19 zł;
2) od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) wynosi 221.928,55 zł;
3) powyżej 18 % wynosi 2.303.345,24 zł.
W 2021 roku wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Świadczenia społeczne z Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
Powody przyznania pomocy w 2021 roku:
Powód trudnej sytuacji materialnej
Ilość przyznanych świadczeń
Ubóstwo
91
Potrzeba ochrony macierzyństwa
35
Bezrobocie
81
Niepełnosprawność
46
Długotrwała lub ciężka choroba
87
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
91
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Alkoholizm
3
Zdarzenie losowe
2
Bezdomność
1

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach realizowało zadania zlecone i własne,
w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna.
Wykonanie budżetu CUS w Stawiskach w 2021 r. wyniosło prawie 10 mln zł., z czego
wydatki własne gminy stanowiły niewiele ponad 19%, natomiast około 81% wszystkich
wydatków stanowiły zadania zlecone, tj. wydatki realizowane z dotacji celowej Wojewody
Podlaskiego. W 2021r. pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną dla 375 rodzin (787
osób w tych rodzinach), poradnictwo specjalistyczne (rodzinne) świadczono dla 127 rodzin
(449 osób w tych rodzinach), natomiast interwencję kryzysową podejmowano w 11
przypadkach (25 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 16 rodzin, z której
skorzystały łącznie 52 osoby.
W 2021 roku przyznane zostały następujące świadczenia, pokryto następujące koszty:
1) zasiłek stały – został przyznany dla 27 osób, w tym 24 zasiłków przyznanych zostało
dla osób samotnie gospodarujących oraz 3 dla osób pozostających w rodzinie. Zasiłki
zostały przyznane na łączną kwotę 152 260,00 zł;
2) zasiłek okresowy – został przyznany dla 83 rodzin (tj. 228 osób w tych rodzinach),
wypłacono 542 świadczeń na kwotę 291 571,00 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 105
rodzin na kwotę ogółem 28 883,00 zł;
4) opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od 22 osób pobierających zasiłek stały
z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu. Koszt zapłaconych składek należnych wyniósł ogółem 12 279,00 zł;
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5) przyznano 5 osobom prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych przez okres 90 dni (na wniosek wojewódzkiego oddziału NFZ);
6) pokryto koszty pobytu 13 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 w tym zakresie wyniosły ponad 430 tys. zł;
7) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – zostały wypłacone 6 140 świadczeniobiorcom, na
łączną kwotę 1 077 848,02 zł;
8) świadczenie rodzicielskie – wypłacono 188 świadczeń na łączną kwotę 164 334,00 zł;
9) zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 1 054 świadczeń na kwotę 227 496,00 zł;
10) świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 385 świadczeń na kwotę 742 656,00 zł;
11) zasiłek dla opiekunów – wypłacono dla 1 osoby na kwotę 2 480,00 zł;
12) fundusz alimentacyjny – kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wynosiła 116 370,00 zł (293 świadczenia);
13) świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) – z Programu skorzystało około
940 dzieci, którym wypłacono 10916 świadczeń na kwotę 5 431 949,00 zł;
14) usługi opiekuńcze – świadczone były u 9 osób, wymagających takiej formy pomocy;
koszt realizacji tych usług wyniósł ogółem 31 461,00 zł, zrealizowano 1 220 godzin
usług.
W Gminie Stawiski w 2021 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 2021 objęła
ogółem 467 osób, w tym:
a) osoby korzystające z posiłku – 422, z czego:
− dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 48;
− uczniowie do ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej – 133;
− pozostałe osoby otrzymujące pomoc – 45;
b) liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego – 196.
Łącznie w ramach Programu wydatkowano 466 250,00 zł.
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 465
osób (138 rodzin).
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Pracownicy
CUS
w
Stawiskach
współpracujący z Wojskiem Obrony
Terytorialnej
podczas
organizacji
paczek żywnościowych w ramach
programu PO PŻ 2014-2020 w 2021 r.

Od października 2019 r. w dalszym ciągu Gmina Stawiski realizowała projekt pn.
„Sąsiedzkie usługi opiekuńcze”, w którym uczestniczyło 12 osób. Udział w projekcie był
bezpłatny. Głównym celem projektu było 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 były do
indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Pomoc usługową świadczyły osoby
z najbliższego otoczenia w miejscu zamieszkania beneficjenta. Uczestnicy projektu korzystali
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 ulegał wydłużeniu do dnia
30 czerwca 2021 r.
Gmina Stawiski kontynuowała w ubiegłym roku 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 był do 31 lipca 2021 roku.
Gmina Stawiski, jako jedyna w powiecie kolneńskim, pozyskała pieniądze z dwóch
resortowych programów wsparcia osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Ponad 175 tys. zł
pochodzi z edycji 2021 programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: "Opieka
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wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Umowy na ich realizację
zostały podpisane z Bohdanem Paszkowskim Wojewodą Podlaskim 30 kwietnia 2021 r.
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 r. realizowany był od maja
2021 r. u 10 osób, którym usługi świadczyło 2 opiekunów. Projekt zakładał świadczenie usług
dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Zakładanym efektem
programu było odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki. Opiekunowie mieli możliwość w tym czasie odpocząć i zregenerować
siły.
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.
realizowany był od maja 2021 roku. Usługi świadczyło 2 asystentów osobistych osoby
niepełnosprawnej u 10 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Stawiski.
Świadczone usługi w szczególności polegały na:
1) zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
2) załatwianiu spraw urzędowych,
3) nawiązywaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
4) wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym dzieci z orzeczeniem - także
w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
W roku ubiegłym, w okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2021r. realizowano także
program „Wspieraj Seniora”. Program zakładał usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70
r.ż, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu, u
których wystąpił brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu
zdrowia, sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Polegały na organizacji i realizacji
dostarczania artykułów pierwszej potrzeby m.in. żywności, środków higieny osobistej, leków,
a także pomocy w załatwieniu spraw urzędowych. Zakres pomocy ograniczał dystans
sanitarny. Udzielanie pomocy w ramach programu nie zależało od kryterium dochodowego.
Za zakupy płacił senior, natomiast pomoc w postaci usług była nieodpłatna. Zakładanym
efektem Programu była ochrona osób starszych. Program został sfinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia
Seniorów.
Prace społecznie użyteczne w formie usług opiekuńczych (rządowy program wsparcia
rodzin „Za życiem” - prace społecznie użyteczne „Pomoc w domu”, były realizowane od
maja do października 2021r. W ramach prac społecznie użytecznych zostało
zaktywizowanych 5 osób bezrobotnych, które świadczyły usługi opiekuńcze
u 5 podopiecznych, osób niepełnosprawnych, przez 5 dni w tygodniu, 2 godziny dziennie,
10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie. Praca polegała na udzielaniu pomocy
usługowej w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego m.in. robienie
niezbędnych zakupów, przygotowanie posiłku lub jego dostarczenie z punktu
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gastronomicznego, bieżące prace porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części
mieszkania użytkowanej przez podopiecznego, opiekę higieniczną, zmiana opatrunków,
zapobieganie w powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmianie pozycji
chorego w łóżku, pomoc w poruszaniu się chorego po mieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza,
pielęgniarki, zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem: zamawianie wizyt
duchownych u podopiecznego, załatwienie spraw urzędowych, wyjście z podopiecznym na
spacer. Program był finansowany w 100% ze środków Funduszu Pracy (w ramach refundacji
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie).
Nie zapominano również o bardzo ważnych świętach podopiecznych – Jubilatach i
Solenizantach gdzie pracownicy Centrum Usług Społecznych w Stawiskach odwiedzali ich ze

Pozyskaliśmy również środki na
bieżące funkcjonowanie w 2021 roku Klubu
Senior+ w Stawiskach. Klub w swoich
szeregach skupia 25 osób w wieku 60+
nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na
terenie Gminy Stawiski.

Seniorzy na zajęciach w Klubie Seniora.

W ramach zadania seniorzy mają zapewniony dostęp do oferty społeczno-kulturalnej
(np. wyjazdy do teatru, kina, muzeum),
edukacyjnej (np. warsztaty kulinarne,
plastyczne,
komputerowe),
sportoworekreacyjnej ( np. rajd rowerowy, pilates)
oraz profesjonalnej opieki specjalistycznej
np. psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty.
Seniorzy aktywnie współpracują z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Stawiskach i
organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie gminy.
Seniorzy na zajęciach w Klubie Seniora.
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W Klubie Seniora od lipca 2021 r.
realizowany był także projekt pn. Klub
Seniora „Pogodne Jutro”. Wartość projektu
287 287,50 zł, z czego 271 287,50 zł
zostało pozyskane
z
Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO WP
na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD.

W Projekcie uczestniczy 40 seniorów,
którzy
mają
możliwość
skorzystania
z profesjonalnego doradztwa specjalistycznego:
psychologa, dietetyka czy fizjoterapeuty. Oprócz
wsparcia specjalisty, seniorzy mogą korzystać
z różnych zajęć: plastycznych, warsztatów
ceramicznych czy kulinarnych.

Zajęcia dla seniorów w Klubie Seniora.

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach został przekształcony
w Centrum Usług Społecznych. To właśnie w tym miejscu mieszkańcy w potrzebie mogą
korzystać z szerszej niż dotychczas oferty
wsparcia. Centrum Usług oferuje nie tylko
usługi socjalne, ale także m.in. wsparcie
psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki
czy poradnictwo prawne, prowadzone są
także sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Centrum jest miejscem, w którym
mieszkańcy gminy Stawiski – wszyscy,
i sprawni, i niepełnosprawni, młodzi
i starsi, oraz całe rodziny – otrzymają
kompleksowe wsparcie.
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Centrum Usług Społecznych to nowoczesne i funkcjonalne podejście do usług
społecznych, które daje szansę na ich rozwój, zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców
gminy oraz efektywność ich świadczenia. To także wzmocnienie procesu budowania
wspólnoty mieszkańców gminy, rozwój partnerskiej współpracy międzysektorowej oraz
szansa na kształtowanie społecznościowego wizerunku pomocy społecznej.
Dzięki pieniądzom pozyskanym przez Gminę Stawiski z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój mieszkańcy zyskali nie tylko szerszy wachlarz usług społecznych,
ale też mogą z nich korzystać w komfortowych warunkach. Pomieszczenia w budynku po
gimnazjum zostały tak przystosowane, by korzystającym ze wsparcia zapewnić dostępność,
poufność i poczucie bezpieczeństwa.
Wartość projektu, który realizowany będzie do 2023 roku wynosi ponad 3 mln zł. Po
jego zakończeniu CUS w Stawiskach nadal będzie funkcjonował.
Nasza gmina będzie czwartą gminą w województwie podlaskim, w której powstanie
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Do budżetu Stawisk właśnie na ten cel trafiło ponad 3
mln zł. Pieniądze pochodzą
z programu "Centra opiekuńczo mieszkalne",
który
realizuje
Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej. W ramach tego zadania
zostanie stworzone nie tylko
miejsce potrzebne do rehabilitacji i
wsparcia osób niepełnosprawnych,
ale odnowiony zostanie budynek,
w którego powstanie zaangażowali
się kiedyś mieszkańcy Sokół.
Obecny stan budynku w Sokołach.
W październiku 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu
„Program Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski” ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 413.230,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 392.230,00 zł. Celem projektu
jest wsparcie 30 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w ramach
projektu zostanie zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o
charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym. Główne zadania w ramach projektu:
warsztaty psychologiczne, zdrowotne, praca socjalna, kurs zawodowy, doradztwo zawodowe,
wsparcie dietetyka, fizjoterapeuty.

11. Inwestycje w bezpieczeństwo i przestrzeń publiczną
Ważną inwestycją w rozpoczętą w 2020 r., a kontynuowaną w 2021 r. był remont
remizy - świetlicy wiejskiej w Karwowie. Inwestycja mogła być 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 prawie 620 tys. zł. Dzięki realizacji zadania, remiza została
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rozbudowana i przebudowana, wyposażona w niezbędne artykuły AGD i RTV oraz
przekształcona na Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie, z którego będą mogli
korzystać mieszkańcy. Przy świetlicy w 2021 roku powstał plac zabaw dla dzieci.

Plac zabaw przy CAL w Karwowie.

Jednostki OSP wzbogaciły się o nowy sprzęt dzięki pozyskanym dotacjom z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskaliśmy 27
tys. zł. Za tę dotację dla OSP Stawiski zakupione zostały aparaty powietrzne oraz butle
kompozytowe niezbędne do
udziału
w
akacjach
ratowniczo-gaśniczych.

Zakupione aparaty powietrzne
wraz z butlami.

Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 25 tys. zł z WFOŚiGW w Białymstoku w ramach
programu Mały Strażak, OSP Stawiski zakupiła niezbędne umundurowanie do udziału
w akcjach ratowniczych (m.in. ubranie specjalne 6 kpl, buty specjalne strażackie 8 par,
kominiarki niepalne strażackie 10 szt., ubranie koszarowe 12 kpl) oraz sprzęt do oświetlenia
terenu akcji ratowniczej (3 szt.) i spalinowy opryskiwacz plecakowy.
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Z rąk Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Białymstoku Pana Macieja
Borzyszkowskiego oraz Posła na
Sejm RP Pana Jarosława
Zielińskiego Promesę na kwotę
25.000,00 zł odebrali w imieniu
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Stawiskach Zastępca Burmistrza
Stawisk Iwona Niedźwiedzka oraz
Zastępca Naczelnika OSP Henryk
Góralczyk.

Bezpieczeństwo cyfrowe, szczególnie dla samorządu jest również bardzo istotne.
Dlatego w 2021 roku Gmina Stawiski pozyskała środki na wsparcie rozwoju cyfrowego
instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie w kwocie
ponad 182 tys. zł zostało pozyskane w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie będzie
realizowane w 2022 roku i obejmie cyfryzację urzędu poprzez nabycie sprzętu IT
i oprogramowania; edukację cyfrową urzędników oraz analizę stanu cyberbezpieczeństwa.
W roku 2021 Gmina Stawiski kontynuowała działania związane ze zmianą wizerunku
miasta i całej gminy w zakresie zieleni, by przestrzeń wokół nas była estetyczna i zdrowa.
Na terenie miasta wykonano 3 nowe skwery oraz ustawiono nowe gazony
z nasadzeniami. Ponadto posadzono drzewa na ulicy 550-lecia Stawisk i Władysława
Stanisława Reymonta.

Skwer przy ulicy Łomżyńskiej
w Stawiskach.

Nasadzenia drzew na ulicy Władysława
Stanisława Reymonta w Stawiskach.
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W Wysokiem Dużym
dokonano zmiany wizerunku
centrum miejscowości.

Gmina Stawiski w 2021 roku realizowała zadanie związane z utrzymaniem grobów
i cmentarzy wojennych. Prace przy obiektach cmentarnych wykonywane były przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach za kwotę 27 450,00 zł,
z czego kwotę 27 000,00 zł pozyskano z budżetu Wojewody Podlaskiego.
W 2021 roku Gmina Stawiski ponownie złożyła wniosek do Wojewody Podlaskiego
na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Stawiski na
2022 r. na kwotę 40 500,00 zł. Na zadanie to udało się pozyskać dotację w wysokości
30 000,00 zł. Środki finansowe na ten cel zostaną wykorzystane do końca 2022 r.

I
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Mogiła
zbiorowa
na
terenie
cmentarza parafialnego położonego
przy ul. Łomżyńskiej w Stawiskach

Kontynuowaliśmy w 2021 roku wykonanie murali w przestrzeni publicznej. Uroczyste
odsłonięcie muralu z wizerunkiem pułkownika Stanisława Wiktora Steczkowskiego było
jednym z akcentami obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w
Stawiskach. Mural autorstwa Łukasza Sendlewskiego mógł powstać dzięki dofinansowaniu
Ministra Obrony Narodowej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Posłowie Jarosław Zieliński
i Lech Antoni Kołakowski, pdpłk.
Jarosław
Wyszecki,
dowódca
Ośrodka Szkolenia Poligonowego
Wojsk Lądowych w Orzyszu, ppłk.
Krzysztof
Rabek,
zastępca
dowódcy 18 Pułku Logistycznego
w Łomży.

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

47

RAPORT O STANIE GMINY STAWISKI ZA 2021 ROK

Pandemia Covid-2019 wpłynęła na realizację projektu „Łącząc Europę” (Cef) –
WiFi4EU. W ramach konkursu Nasza Gmina pozyskała grant w wysokości 15 000,00 Euro,
dzięki któremu zapewnimy bezpłatny dostęp do wysokiej jakości Internetu w miejscach
publicznych mieszkańcom i osobom nas odwiedzającym. Projekt zostanie zrealizowany
w 2022 roku.

12. Działalność kulturalna
W lutym 2021 r siedziba Biblioteki Publicznej i GOKiS zmieniła swoja lokalizację
i obecnie mieści się przy ul. Polowej 26.

Działalność kulturalna
W gminie Stawiski w 2021 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 funkcjonują Koła Gospodyń Wiejskich oraz jedno
stowarzyszenie, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Jurca. W 2021 roku do grona 5 KGW
posiadających osobowość prawną dołączyło Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokim Małym.
W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
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1. Konkursy i przeglądy artystyczne:
❖ IX Przegląd Kolęd i Pastorałek

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 konkurs odbył się online.
W przeglądzie wzięło udział 28 uczestników w IV kategoriach wiekowych.
❖ II Edycja konkursu na "Najpiękniejsze Iluminacje Bożonarodzeniowe Malujemy Światłem"
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2. Koncerty, pokazy teatralne.
❖ Koncert z okazji Dnia Matki w Parku Miejskim w Stawiskach

❖ Czerwony Kapturek w
adaptacji "Bajkowych
Superbabć"
Po raz kolejny na naszej scenie
pojawiły
się
"Bajkowe
Superbabcie"
należące
do
Polskiego
Stowarzyszenia
Pedagogów
i
Animatorów
KLANZA z Białegostoku. Tym
razem na scenie dzieci mogły
obejrzeć spektakl pt. "Czerwony
Kapturek Współcześnie."
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❖ Cykl koncertów pn „Ludowe Jarmarki w Parku”
W parku miejskim w Stawiskach odbyły się 4 koncerty dofinansowane ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Ludowe Jarmarki w Parku

Ludowe Jarmarki w Parku

Ludowe Jarmarki w Parku

Ludowe Jarmarki w Parku

Ludowe Jarmarki w Parku
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❖ Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Koncertu w wykonaniu grupy wokalnej ze Stawisk wysłuchali aktywni oraz emerytowani
nauczyciele i pracownicy oświaty.

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
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❖ Koncert patriotyczny w wykonaniu Michała Sawickiego.
Koncert był podsumowaniem całego cyklu działań podjętych w związku z obchodami
103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Koncert patriotyczny w GOKiS

Koncert patriotyczny w GOKiS

3. Imprezy plenerowe
❖ Rodzinny Piknik Naukowy
Samorządowe Przygody z Nauką, pod takim hasłem do późnych godzin nocnych
mieszkańcy Gminy Stawiski bawili się na Stadionie Miejskim. Nie zabrakło ani przyjaznej
aury, ani atrakcji, ani dobrych humorów.

❖ Piknik Rodzinny z Gaz-Systemem
Piękna pogoda, moc atrakcji i pluszowy Reniferek sprawiły, że frekwencja nam dopisała,
a i uśmiechów na buźkach najmłodszych uczestników pikniku też nie zabrakło.
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❖ Rajd rowerowy
Kolejna edycja Powiatowego Rajdu
Rowerowego współfinansowanego ze
środków
Powiatu
Kolneńskiego
bezapelacyjnie zaliczona do udanych.
Dopisali nie tylko amatorzy rowerów, ale
też słoneczna pogoda i dobre nastroje
wszystkich uczestników rajdu, którzy pod
eskortą niezawodnych druhów z OSP i
Policji w Stawiskach szczęśliwie dotarli
do mety. Na zmęczonych, ale uśmiechniętych rowerzystów czekali z licznymi
niespodziankami mieszkańcy Wysokiego Małego z KGW i OSP na czele.
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❖ Przedszkolaki na orliku
Boiska na orliku wypełniły uśmiechnięte i radosne buźki przedszkolaków. Co roku o tej
porze GOKiS organizuje sportowy dzień dla przedszkolaków na orliku i za każdym razem
jesteśmy naładowani płynącą od nich energią.

Przedszkolaki na orliku

Przedszkolaki na orliku

❖ Mikołajki i Świąteczny Kiermasz Charytatywny
Tak wielu Mikołajów jak w roku 2021 w Stawiskach jeszcze nigdy nie było. Oprócz 2-ch
ubranych w tradycyjne czerwone stroje Dziadków Mrozów, pojawiło się mnóstwo
cudownych, o wielkich sercach Świętych Mikołai z naszej gminy, którzy wspomogli zbiórkę
pieniędzy na leczenie serduszka małego Eryczka Kopczewskiego.
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❖

Mikołaj odwiedza dzieci w Gminie Stawiski
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4.Warsztaty, seminaria, szkolenia, akcje
Betlejemskie światełko pokoju

Betlejemskie światełko pokoju

Narodowe czytanie Tragifarsy Kołtuńskiej
W 2021 r doskonałą okazją do włączenia
mieszkańców Gminy Stawiski w akcję
Narodowego Czytania "Moralności Pani
Dulskiej" Gabrielii Zapolskiej był organizowany
w parku Jarmark Ludowy.
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Warsztaty z carwingu

Zdrowo i bez cukru

Warsztaty plastyczne

Warsztaty ziołowe w Zielskiej Kolonii
Warsztaty pszczelarskie w gospodarstwie „Pszczółka”
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❖ Konsultacje

W sierpniu 2021 r odbyły się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami ODR,
Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku i ARiMr. Spotkania
zorganizowane zostały w ramach działania "Aktywizacja Mieszkańców Gminy Stawiski"
współfinansowanego ze środków KSOW. Konsultacje skierowane były do mieszkańców
Gminy Stawiski, a zwłaszcza osób do 35 roku życia. Uczestnicy zadania uzyskali pomoc
doradczą w zakresie rozwoju zawodowego, możliwości pozyskiwania środków na rozwój,
możliwości tworzenia miejsc pracy.

Konsultacje z przedstawicielami ARiMR z Kolna

❖ Spotkanie z pisarzem Jackiem Łapińskim

Spotkanie z pisarzem

Spotkanie z pisarzem

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

59

RAPORT O STANIE GMINY STAWISKI ZA 2021 ROK

5. Zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży
❖ Warsztaty szachowe
W 2021 r warsztaty szachowe odbywały się 2 razy w tygodniu i dedykowane były dla 2-ch
grupy: początkującej i zaawansowanej. Nasi młodzi szachiści odnosili również sukcesy na
turniejach szachowych.

Turniej szachowy w ramach XXI Polonijnych igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Turniej szachowy w ramach XXI Polonijnych
igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Turniej szachowy w ramach
XXI Polonijnych igrzysk Młodzieży Szkolnej.
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❖ Warsztaty komputerowe
W ramach działania „Cyfrowe GOKI” odbyły się pięciodniowe warsztaty
komputerowe dla młodzieży dotyczące bezpieczeństwa w sieci. 8 uczestników zadania
poznało również arkana „dziennikarstwa w sieci”.

❖ Warsztaty wokalne
Warsztaty wokalne odbywały się w
ramach zadanie pn. "Innowacyjny rozwój
dzieci i młodzieży w Stawiskach”
współfinansowanego
ze
środków
Województwa Podlaskiego.

Warsztaty wokalne

6. Święta państwowe
❖ Obchody Święta Niepodległości
Na kilka dni przed Narodowym Świętem Niepodległości w Stawiskach odbyły się
uroczystości związane ze 103. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Udział w
nich wzięli nie tylko mieszkańcy miasta i gminy Stawiski, ale również parlamentarzyści,
przedstawiciele władz różnego szczebla oraz służb mundurowych.
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7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
❖ Działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stawiski w 2021 roku
W roku 2021 na terenie Gminy Stawiski działało 6 KGW zarejestrowanych w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
KGW, które otrzymały wsparcie z ARiMR w 2021 roku to:
• KGW Nasze Poryte - 6000,00 zł.
•

KGW Rostki - 6000,00.zł.

•

KGW Dzierzbia - 4000,00 zł.

•

KGW Dzięgiele - 5000,00 zł.

•
•

KGW „Wesołe Babeczki” ze Stawisk - 5000,00 zł.
KGW Wysokie Małe - 5000,00 zł.

❖ Konferencja prasowa dotycząca dofinansowania i działalności KGW
Konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego,
Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Waldemara Szczęsnego, Zastępcy
Burmistrza Stawisk Iwony Niedźwiedzkiej oraz przedstawicieli KGW i Stowarzyszenia
KGW Gminy Stawiski.

Konferencja prasowa Posła na sejm RP
Kazimierza Gwiazdowskiego

Konferencja prasowa dotycząca dofinansowania
i działalności KGW
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❖ Koło Gospodyń Wiejskich z Dzierzbi zdradza sekrety sukcesu
W
województwie
podlaskim
funkcjonuje już niemal 400 Kół Gospodyń
Wiejskich, ale to właśnie Koło Gospodyń
Wiejskich w Dzierzbi odwiedzili reporterzy
TVP3 Białystok, by przekonać się co
sprawia, że wciąż ich przybywa.

KGW z Dzierzbi w TVP3 Białystok

❖ Kulinarne rarytasy naszych dziadków

Kulinarne rarytasy naszych dziadków", to
projekt
współfinansowany
ze
środków
Województwa Podlaskiego. W ramach działania
Panie z KGW w Dzierzbi przeprowadziły
warsztaty kulinarne, zorganizowały
piknik
rodzinny i zakupiły namiot oraz 4 pojemniki
gastronomiczne.

❖ Koła Gospodyń Wiejskich z
Gminy Stawiski w Tykocinie
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Tykocin po raz pierwszy w 600-letnich
dziejach miasta doczekał się własnej flagi i
sztandaru. W 2021 r w tym doniosłym święcie
Gminę
Stawiski
reprezentowały
Koła
Gospodyń Wiejskich z Wysokiego Małego,
Dzięgiel i Dzierzbi.

❖ Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Babeczki"
zrealizowało zadanie pn.
"Wesoły Przepiśnik" współfinansowane ze środków
Województwa Podlaskiego.

W ramach zadania
zorganizowane zostały
warsztaty
kulinarne
dotyczące pasteryzacji
owoców i warzyw oraz warsztaty rękodzielnicze, na
których Panie poznawały bądź poszerzały swoje
umiejętności z szydełkowania. W ramach zadania
zakupiony został parasol ogrodowy z logo KGW oraz
stół i ławki ogrodowe. Powstał też "Wesoły Przepiśnik",
czyli zbiór przepisów kulinarnych dotyczących
pasteryzacji owoców i warzyw oraz zbiór schematów i
wzorów szydełkowych.
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GOKiS na co dzień współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy
Stawiski, Stowarzyszeniem Przyjaciół Jurca, Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich
Gminy Stawiski, Stowarzyszeniem Integracyjno-Sportowym, GKS w Stawiskach, Parafią
Stawiski, drużyną ZHP ze Stawisk, Urzędem Miejskim, OPS, OSP i jednostkami
oświatowymi.
GOKiS w Stawiskach stara się nieustannie rozwijać, pozyskiwać środki finansowe z
zewnątrz.
1) „Ludowe Jarmarki w Parku" - NCK program EtnoPolska. Całkowity koszt zadania 13 902,25 zł., kwota dofinansowania 13 000,00 zł.
2) „Aktywizacja mieszkańców Gminy Stawiski” - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
Całkowity koszt zadania – 39 275,20 kwota dofinansowania 39 275,20zł.
3) Zakup nowości wydawniczych ze środków Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa – wartość dotacji 2 500,00 zł.
Wnioski Stowarzyszenia KGW Gminy Stawiski;
1) „Innowacyjny rozwój dzieci i młodzieży w Stawiskach” - . Zarząd Województwa
Podlaskiego. Całkowity koszt zadania – 23 788zł., kwota dofinansowania 18 327 zł.
2) „Powiatowy Rekreacyjny Rajd rowerowy” - Zarząd Powiatu Kolneńskiego.
Całkowity koszt zadania – 2 600,00 zł kwota dofinansowania 2 000,00 zł.
3) „Mural poświęcony Powstaniu Warszawskiemu” – Ministerstwo Obrony Narodowej.
Całkowity koszt zadania – 27 500,00 zł kwota dofinansowania 25 000,00 zł.
Wnioski dla KGW;
1. KGW w Dzierzbi;
1)
"Kulinarne rarytasy naszych dziadków" Zarząd Województwa Podlaskiego.
Całkowity koszt zadania – 4 326,00 zł, kwota dofinansowania 3 280,00 zł.
2. KGW „Wesołe Babeczki”
1) „Wesoły Przepiśnik” - Zarząd Województwa Podlaskiego.
Całkowity koszt zadania – 4 860,00zł., kwota dofinansowania 4 360,00zł.

13. Edukacja
W gminie Stawiski w 2021 r. funkcjonowały 2 szkoły podstawowe – SP Stawiski i SP
Poryte, oraz jedna szkoła filialna w Jurcu Szlacheckim oraz jedno przedszkole.
We wrześniu 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 403 uczniów oraz 123
uczniów w przedszkolu. W szkołach odbywała się nauka języka obcego - języka angielskiego
i języka obcego – niemieckiego oraz dodatkowego języka obcego francuskiego. Do jednej
klasy (oddziału) w SP Stawiski uczęszczało w 2021 r. średnio 20 osób; w SP Poryte – 5. W
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szkołach zatrudnionych było 72 nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel stażysta, 5 nauczycieli
kontraktowych, 9 nauczycieli mianowanych i 57 nauczycieli dyplomowanych.
W 2021 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 356 stypendiów oraz 22 zasiłków szkolnych. Na
pomoc materialną dla uczniów została wypłacona kwota 120 tys. zł, z czego 108 tys. zł to
środki pozyskane z budżetu państwa.
W roku 2021 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 (35 uczniów) i od października do
grudnia 2021 r. (46 uczniów) zostało wypłacone stypendium w łącznej kwocie 28.260 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.

Stypendyści Burmistrza Stawisk.

W 2021 roku kontynuowaliśmy budowę hali sportowej oraz łącznika łączącego
nową halę sportową z budynkiem Szkoły Podstawowej w Stawiskach. Łączny koszt tej
inwestycji to ponad 15 mln zł, z czego 5 mln zł to pieniądze pozyskane ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska; 1,2 mln ze środków
PFRON będących w dyspozycji Marszałka Województwa Podlaskiego oraz ponad 4,5 mln zł
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Budynek hali
sportowej w
zakresie prac
budowalnych z
końcem 2021 roku
został już
ukończony,
natomiast w 2022
roku będzie
kompleksowo
wyposażony.

Pomieszczenia hali
sportowej w
Stawiskach (hala
sportowa oraz
siłownia).

30 czerwca 2021r. pierwszą
tego typu inwestycję w Gminie
wizytował wspólnie z władzami
Stawisk pan Jacek Osuch
Sekretarz
Stanu
w
Ministerstwie
Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i
Sportu oraz pan Kazimierz
Gwiazdowski Poseł na Sejm
RP.

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

67

RAPORT O STANIE GMINY STAWISKI ZA 2021 ROK

Budynek łącznika wraz z nowymi szatniami, świetlicą, stołówką oraz łazienkami
planowany jest do oddania do użytku na rok szkolny 2022/2023.

Prace budowlane przy łączniku.
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W 2021 roku kontynuowany był w przedszkolu projekt ze środków RPO WP na lata
2014-2020 pn. „Mali Intelektualiści”. Dotacja z UE wynosi 367 tys. zł. Natomiast od
1 listopada 2021r. rozpoczęta została realizacja II edycji Małych Intelektualistów. Na ten
projekt również środki pochodzą z dotacji RPO WP w wysokości ponad 908 tys. zł.
II edycja projektu skierowana jest nie tylko do przedszkola, ale także do oddziałów
przedszkolnych w Porytem i Jurcu Szlacheckim. Dzięki tym projektom realizowane są
dodatkowe zajęcia w przedszkolu takie, jak: Mały Informatyk, Mały Przyrodnik, Mały
Czytelnik, Mały Artysta, Mały Konstruktor, Mały Szachista, Mały Poliglota, Mały Tancerz.
Dodatkowo dzieci uczestniczą w kursach „Oto Ja” – zajęcia ogólnorozwojowe oraz w
zajęciach „OTO JA liczy i eksperymentuje”, których celem jest m.in. nabycie przez dziecko
wielorakich kompetencji naukowo – technicznych. Dzięki udziałowi w projekcie przedszkole
oraz oddziały przedszkolne zyskały wiele pomocy dydaktycznych, materiałów potrzebnych
do prac plastycznych, które będą służyły jeszcze przez wiele lat.
Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu od firm prywatnych, wizerunek budynku
przedszkola zmienił się na atrakcyjny dla dzieci. Wykonany został mural na ścianie frontowej
oraz zmodernizowane zostało ogrodzenie.

Budynek przedszkola przed muralem oraz po pomalowaniu.

Gmina Stawiski w 2021 roku pozyskała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia
pn. Poznaj Polskę na realizację wycieczek edukacyjnych. Pozyskano 13.360,00 zł, dzięki
czemu 167 uczniów SP Stawiski i SP Poryte mogło wyjechać do Warszawy oraz Supraśla.

Uczniowie na wycieczkach w ramach programu Poznaj Polskę.
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W 2021 roku Szkoła Podstawowa w Porytem szkoła otrzymała wsparcie finansowe na
zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Z otrzymanej dotacji zostały
zakupione: monitor interaktywny, projektor krótkoogniskowy oraz zestaw multimedialny –
kwota zadania to 17.500,00 zł, z czego dotacja celowa w wysokości 14 tys. zł.
W roku 2021 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
oraz Szkoły Podstawowej w Porytem brali udział w programie pn. „Program dla szkół”
realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach programu uczniowie
otrzymywali nieodpłatnie produkty mleczne (mleko, jogurty, serki) oraz warzywa i owoce.
W programie uczestniczyło 171 uczniów SP Stawiski oraz 23 uczniów SP Poryte.
W 2021 roku Gmina Stawiski uczestniczyła w projekcie Laboratoria Przyszłości.
Pozyskane wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych z naszego terenu wyniosło
157.800,00 zł. SP Stawiski, SP Poryte oraz SF Jurzec Szl. otrzymały środki finansowe na
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności
manualnych
i
technicznych,
umiejętności
samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności
myślenia matematycznego oraz umiejętności w
zakresie nauk przyrodniczych, technologii i
inżynierii, stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych, jak również pracy zespołowej,
dobrej organizacji i dbania o porządek na
stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu
codziennym. Dzięki Laboratoriom Przyszłości do szkół trafił nowoczesny sprzęt (m.in.
drukarka 3D z pracownią druku 3D, stacją lutowniczą, zestaw robotów, zestaw do pracowni
audio – wideo, zestawy klocków lego), który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom
rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół
zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
W 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Porytem, brali udział w Programie
SKS, tj. pozalekcyjnych zajęciach sportowych, które były prowadzone w różnorodnych,
nowoczesnych i atrakcyjnych formach oraz w projekcie grantowym „Centrum Mistrzostwa
Informatycznego”, w ramach którego otrzymała wsparcie finansowe (12.800,00 zł.). Celem
projektu było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia
pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży
uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy
zespołowej w ramach koła informatycznego.

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

70

RAPORT O STANIE GMINY STAWISKI ZA 2021 ROK

Obie szkoły z Gminy Stawiski, tj. SP Poryte i SP Stawiski w 2021 roku kontynuowały
uczestnictwo 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.

14. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Stawiskach
Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 26 lutego 2021 r.:
1) Uchwała Nr XXXI/164/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Stawiskach – przesłano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
2) Uchwała Nr XXXI/165/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036 – przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku;
3) Uchwała Nr XXIX/166/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2021
– przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do Redakcji
Podlaskiego Dziennika Urzędowego w Białymstoku celem publikacji;
4) Uchwała Nr XXXI/167/21 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 2021 roku –
przesłano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku oraz do Redakcji Podlaskiego Dziennika Urzędowego w Białymstoku
celem publikacji;
5) Uchwała Nr XXXI/168/21 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub
Seniora+ w Stawiskach – przesłano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do Redakcji Podlaskiego Dziennika
Urzędowego w Białymstoku celem publikacji;
6) Uchwała Nr XXXI/169/21 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stawiskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania
prawa do dodatków energetycznych – przesłano do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do Redakcji Podlaskiego
Dziennika Urzędowego w Białymstoku celem publikacji;
7) Uchwała Nr XXXI/170/21 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Piotra
Rakowskiego – przesłano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku;
8) Uchwała Nr XXXI/171/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na
2021 rok – przesłano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
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Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do Redakcji Podlaskiego Dziennika Urzędowego
w Białymstoku celem publikacji.
Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 22 kwietnia 2021 r.:
9) Uchwała Nr XXXII/172/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia
referendum ludowego – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
10) Uchwała Nr XXXII/173/21 w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Stawiski –
przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku;
11) Uchwała Nr XXXII/174/21 w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach
Funduszu Solidarnościowego – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
12) Uchwałę Nr XXXII/175/21 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok – przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
13) Uchwała Nr XXXII/176/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku;
14) Uchwała Nr XXXII/177/21 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
nieruchomości zabudowanej położonej w Wysokim Małym poprzez ustanowienie
odrębnej własności lokali mieszkalnych – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
15) Uchwała Nr XXXII/178/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków – przekazano
do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 31 maja 2021 r.:
16) Uchwała Nr XXXIII/179/21 w sprawie rozpatrzenia petycji – przekazano do Wydziału
Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
17) Uchwała Nr XXXIII/180/21 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę
Nr LIII/205/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Stawiski – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku;
18) Uchwała Nr XXXIII/181/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036 – przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku;
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19) Uchwała Nr XXXIII/182/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. –
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
20) Uchwała Nr XXXIII/183/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podlaskiego przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku;
21) Uchwała Nr XXXIII/184/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Stawiski” – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
22) Uchwała Nr XXXIII/185/21 w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług
Społecznych w Stawiskach poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stawiskach – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego;
23) Uchwała Nr XXXIII/186/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego –
przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 16 lipca 2021 r.:
24) Uchwała Nr XXXIV/187/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
– przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
25) Uchwała Nr XXXIV/188/21 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia
z Powiatem Kolneńskim w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1829 B
relacji Romany do dr. woj.nr 648 – odcinek od znaku informacyjnego oznaczającego
początek miejscowości Ramoty do granicy gminy Stawiski – przekazano do Wydziału
Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
26) Uchwała Nr XXXIV/189/21 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi
Kolneńskiemu w postaci przekazania dokumentacji projektowej na przebudowę i remont
drogi powiatowej nr 1829B Romany – DW 648 – przekazano do Wydziału Nadzoru
i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
27) Uchwała Nr XXXIV/190/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk wotum zaufania
– przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku;
28) Uchwała Nr XXXIV/191/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2020 rok – przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
29) Uchwała Nr XXXIV/192/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk
z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2020 rok – przekazano do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
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Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 23 lipca 2021 r.:
30) Uchwała Nr XXXV/193/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036 – przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku;
31) Uchwała Nr XXXV/194/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. –
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
32) Uchwała Nr XXXV/195/21 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu – przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
33) Uchwała Nr XXXV/196/21 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania –
przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku;
34) Uchwała Nr XXXV/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Stawiski – przekazano do
Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
35) Uchwała Nr XXXV/198/21 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Stawiski
– przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
36) Uchwała Nr XXXV/199/21 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług
Społecznych w Stawiskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania
prawa do dodatków energetycznych – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego;
37) Uchwała Nr XXXV/200/21 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub
Seniora+ w Stawiskach – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego;
38) Uchwała Nr XXXV/201/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Szczuczyn zadań Gminy Stawiski
z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – przekazano do Wydziału
Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
39) Uchwała Nr XXXV/202/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z
operatorem oświadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze
użyteczności publicznej na terenie gminy Stawiski – przekazano do Wydziału Nadzoru i
Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
40) Uchwała Nr XXXV/203/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę Stawiski zadań Gminy Piątnica,
Gminy Kolno i Gminy Przytuły z zakresu organizacji pożytku publicznego transportu
zbiorowego – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
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Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 31 sierpnia 2021 r.:
41) Uchwała Nr XXXVI/204/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Stawiski – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego;
42) Uchwała Nr XXXVI/205/21 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie przeprowadzenia
na terenie miasta Stawiski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Stawiski na 2022 rok – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego;
43) Uchwała Nr XXXVI/206/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nakładów na
nieruchomość – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku;
44) Uchwała Nr XXXVI/207/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036 – przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku;
45) Uchwała Nr XXXVI/208/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 – przekazano
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 17 września 2021 r.:
46) Uchwała Nr XXXVII/209/21 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty
adiacenckiej – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego;
47) Uchwała Nr XXXVII/210/21 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych
w Gminie Stawiski – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego;
48) Uchwała Nr XXXVII/211/21 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/205/21 Rady
Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na
terenie miasta Stawiski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Stawiski na 2022 rok – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego;
49) Uchwała Nr XXXVII/212/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. –
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 09 listopada 2021 r.:
50) Uchwała Nr XXXVIII/213/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. –
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
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51) Uchwała Nr XXXVIII/214/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036 – przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku;
52) Uchwała Nr XXXVIII/215/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku oraz do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
53) Uchwała Nr XXXVIII/216/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Stawisk – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego
w Białymstoku;
54) Uchwała Nr XXXVIII/217/21 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiski. – przekazano do Wydziału
Nadzoru
i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
55) Uchwała Nr XXXVIII/218/21 w sprawie przejęcia od Powiatu Kolneńskiego zadania
publicznego zarządzania drogami powiatowymi – przekazano do Wydziału Nadzoru
i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
56) Uchwała Nr XXXVIII/219/21 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych – przekazano
do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
57) Uchwała Nr XXXVIII/220/21 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
części nieruchomości – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
58) Uchwała Nr XXXVIII/221/21 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/174/21 Rady
Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Stawiski do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego – przekazano do Wydziału Nadzoru
i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
59) Uchwała Nr XXXVIII/222/21 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXXII/173/21 Rady
Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Stawiski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w
Gminie Stawiski – przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku;
60) Uchwała Nr XXXVIII/223/21 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w gminie Stawiski oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania –
przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
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61) Uchwała Nr XXXVIII/224/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Stawiski na 2022 rok –przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
62) Uchwała Nr XXXVIII/225/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 –
2026
– przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku;
63) Uchwała Nr XXXVIII/226/21 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 2022 rok –
przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2021 r.:
64) Uchwała Nr XXXIX/227/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku;
65) Uchwała Nr XXXIX/229/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. –
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
66) Uchwała Nr XXXIX/230/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości –
przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku;
67) Uchwała Nr XXXIX/231/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Stawiskach – przekazano do Wydziału
Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
68) Uchwała Nr XXXIX/232/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie
Gminy Stawiski – przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz
do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach podjęte na sesji w dniu 30 grudnia 2021 r.:
69) Uchwała Nr XL/233/21 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r. – przekazano
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
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15. Podsumowanie
Szanowni Państwo
Mam nadzieję, że lektura Raportu o Stanie Gminy
Stawiski za 2021 rok sprawiła Państwu radość, bo widać
wyraźnie, że jako samorząd mamy się czym pochwalić i nie
zwalniamy tempa mimo trudności, jakie w nasze życie wniósł
kolejny rok pandemii koronawirusa. Intensywny rozwój
widać było w wielu obszarach funkcjonowania naszej gminy.
Na te ubiegłoroczne dokonania patrzymy dziś już
z perspektywy prawie połowy roku 2022. Wiemy, że przed
nami kolejne wyzwania, a cały świat patrzy z niepokojem już nie tylko na zagrożenie
Covid-19, ale na to, co dzieje się na Ukrainie.
Wierzę, że jako wspólnota samorządowa, przy dobrej współpracy i wsparciu wielu
życzliwych nam osób jesteśmy w stanie pokonać trudności, wesprzeć potrzebujących i nadal
realizować nasze zamierzenia i plany, których celem jest dobro Mieszkańców i rozwój Naszej
Gminy.
Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z Raportem i już dziś zapraszam do
lektury kolejnych naszych opracowań dotyczących Gminy Stawiski – naszej Małej Ojczyzny.
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