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I.

Wstęp

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U
z 2018 r., poz. 130) wprowadziła do ustawy o samorządzie gminnym obowiązek sporządzania przez
wójta, raportu o stanie gminy.
Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi /burmistrzowi/.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy
przeprowadza się debatę.
Realizując ww. obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta
Augustowa przekazuje sporządzony Raport o stanie Miasta Augustów za 2018 rok. W raporcie
zgromadzone zostały dane dotyczące Gminy Miasta Augustów, w dalszej części dokumentu zwanej
Miastem Augustów, które z pewnością posłużą mieszkańcom Augustowa do zwiększenia wiedzy
na temat funkcjonowania samorządu miejskiego. Dokument ten może stanowić również podstawę
do prowadzenia w przyszłości szerokiego dialogu na temat przyszłości Miasta i jego kierunków
rozwoju.
II.

Informacje ogólne
2.1 Charakterystyka Gminy Miasta Augustów

Miasto Augustów, pod względem administracyjnym położone jest w centrum Powiatu
Augustowskiego, w północnej części Województwa Podlaskiego. Sąsiaduje z gminami Augustów
(gminą wiejską), Nowinka oraz Płaska.
Augustów ma obszar 81 km2 powierzchni, z czego 35% stanowią lasy i 26% wody. Miasto
położone jest w zasięgu obszaru „Zielonych Płuc Polski”, pomiędzy Wigierskim i Biebrzańskim
Parkiem Narodowym.
Augustów, założony przez króla Zygmunta II Augusta, otrzymał prawa miejskie 17 maja
1557 roku. W grudniu 1970 roku Augustów uzyskał częściowe uprawnienia uzdrowiska. Status
uzdrowiska Miasto Augustów uzyskało w październiku 1993 roku.
Augustów jest niezwykle atrakcyjny turystycznie. Czyste jeziora, otaczająca miasto z trzech
stron Puszcza Augustowska i specyficzny mikroklimat sprawiają, że to doskonałe miejsce
na wypoczynek oraz uprawianie turystyki aktywnej. Latem na jeziorach grupują się miłośnicy
żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa i narciarstwa wodnego. Augustów jest wymarzonym miejscem
na spływ kajakowy. Znana w całej Polsce rzeka Rospuda zapewnia kontakt z nienaruszoną naturą
Puszczy Augustowskiej, a spływ kajakowy łagodną i malowniczą Czarną Hańczą można połączyć
z doświadczeniem śluzowania na szlaku XIX-wiecznego Kanału Augustowskiego. Pasjonaci jazdy
konnej mają do dyspozycji szlaki konne. Fani sportów ekstremalnych mogą spróbować swoich sił
w narciarstwie wodnym, np. na elektrycznym wyciągu nart wodnych o długości 740 m i maksymalnej
prędkości 58 km/h. Dla miłośników przyrody i spokoju najlepszym sposobem na spędzenie wolnego
czasu będą spacery brzegami jezior augustowskich i licznymi znakowanymi leśnymi szlakami
po Puszczy Augustowskiej. Piękno Ziemi Augustowskiej podziwiać można z pokładu statków, gondoli
czy katamaranów. Uroki Augustowa nie przemijają z odejściem lata. Jesienią tutejsze lasy są rajem
dla miłośników grzybobrania i „polowań” z aparatem fotograficznym. Zimą, gdy zamarzną jeziora
mamy doskonałe warunki do uprawiania łyżwiarstwa i „żeglarstwa” na bojerach. Natomiast
niezliczone drogi leśne są doskonałym miejscem na organizację kuligów oraz uprawiania narciarstwa
biegowego.
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W granicach miasta odkryte zostało wysokiej jakości złoże borowiny, jedno z najlepszych złóż, która
stosowana jest w leczeniu chorób reumatycznych, w chorobach mięśni czy stawów. Augustów słynie
również z wody mineralnej produkowanej od 1972 roku.
Dopełnieniem tych wszystkich atrakcji jest bogaty kalendarz imprez. Latem w augustowskim
amfiteatrze, na Rynku Zygmunta Augusta czy Błoniach odbywają się festyny, pokazy, koncerty, które
gwarantują moc wrażeń zarówno przyjezdnym jak i mieszkańcom miasta.
W ramach charakterystyki miasta, w dalszej części zestawione zostały dane dotyczące liczby
mieszkańców Miasta Augustowa a następnie wykazane zostały drogi publiczne na terenie miasta
z wyszczególnieniem ich przynależności.
2.2 Dane dotyczące ludności.
2.2.1.
Liczba mieszkańców m. Augustowa
Zameldowanie czasowe
M
K
razem
231
272
503
200
235
435
196
221
417

Stan na
koniec
2016
2017
2018

Zameldowanie stałe
M
K
razem
13643
15511
29154
13557
15401
28958
13500
15317
28817

Rok
2016
2017
2018

2.2.3.

urodzenia
258
265
238

zgony
310
307
279

Struktura wieku wg grupowania ekonomicznego:
na dzień 31.12.2016

na dzień 31.12.2017

na dzień 31.12.2018

Przedział
wieku

mężczyźni

kobiety

razem

mężczyźni

kobiety

razem

mężczyźni

kobiety

razem

0-17
18-59/64
60/65+

2615
9403
1856

2487
9086
4210

5102
18489
6066

2580
9293
1884

2455
8880
4301

5035
18173
6185

2564
9194
1938

2436
8692
4410

5000
17886
6384

2.2.4.

Migracje
Zameldowania na
pobyt czasowy

Zameldowania na pobyt stały

2016
2017
2018

razem
29657
29393
29234

Liczba urodzeń i zgonów

2.2.2.

Rok

ogółem
K
15783
15636
15538

M
13874
13757
13696

Przemeldowa
nia z ulicy na
ulicę*

Zameldowa
nia spoza
gminy

319
344
333

248
229
369

Zameldowa
nia w zw. z
urodzeniem
dziecka
258
265
238

Razem

Spoza
gminy

Wewnątrz
gminy

825
838
940

261
221
267

11
4
16

Wymeldowania
Wymeldo
wania
poza
gminę
428
400
489

Wymeldowa
nia wskutek
zgonu

Razem

310
307
279

738
707
768

* nie ma wpływu na liczbę mieszkańców

2.3. Wykaz dróg publicznych na terenie Miasta Augustowa:
2.3.1.
Drogi krajowe:
1) droga nr 16 - ul. Wojska Polskiego, ul. Joachima Chreptowicza, ul. Karola
Brzostowskiego, ul. 29 Listopada, droga do Sejn,
2) droga nr 16E - ul. Mazurska.
2.3.2.
Drogi wojewódzkie:
1) droga nr 662 ul. Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2) droga nr 664 ul. Rajgrodzka, ul. Raczkowska, ul. Obrońców Westerplatte.
2.3.3.
Drogi powiatowe:
1) 2503B ulica Mostowa,
2) 2506B ulica Elektryczna,
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3) 2508B ulica Głowackiego,
4) 2510B ulica Hoża,
5) 2512B ulica Kasztanowa,
6) 2513B ulica Konopnickiej,
7) 2514B ulica Kopernika,
8) 2515B ulica Kościelna,
9) 2516B ulica Kościuszki
10) 2519B ulica Kwaśna,
11) 2520B ulica Letniskowa,
12) 2521B ulica Licealna,
13) 2522B ulica Limanowskiego,
14) 2523B ulica Łazienna,
15) 2524B ulica 3 Maja,
16) 2526B ulica Armii Krajowej,
17) 2527B ulica Mickiewicza,
18) 2528B ulica Młodości,
19) 2531B ulica Nadrzeczna,
20) 2532B ulica Nowomiejska,
21) 2534B ulica Partyzantów,
22) 2536B ulica Polna,
23) 2537B ulica Portowa,
24) 2539B ulica Przemysłowa,
25) 2540B ulica Rajgrodzka,
26) 2544B ulica Sienkiewicza,
27) 2545B ulica Słowackiego,
28) 2546B ulica Sosnowa,
29) 2548B Aleja Jana Pawła II,
30) 2549B ulica Szkolna,
31) 2550B ulica Szpitalna,
32) 2551B ulica Ściegiennego,
33) 2553B ulica Ks. Skorupki,
34) 2554B ulica Tartaczna,
35) 2555B ulica Turystyczna,
36) 2556B ulica Tytoniowa,
37) 2557B ulica Waryńskiego,
38) 2558B ulica Wiejska,
39) 2559B ulica Wierzbna,
40) 2561B ulica Wojska Polskiego,
41) 2562B ulica Wybickiego,
42) 2563B ulica Wypusty,
43) 2564B ulica Zarzecze,
44) 2565B ulica Młyńska,
45) 2566B ulica Zygmuntowska,
46) 2567B ulica Żurawia.
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2.3.4.

Drogi gminne:

1) 102421B ulica Agrestowa,
2) 102421B ulica Arnikowa,
3) 102423B ulica Bluszczowa,
4) 102424B ulica Bobrowa,
5) 102425B ulica Bociania,
6) 102426B ulica Borki,
7) 102427B ulica Cicha,
8) 102428B ulica Cienista,
9) 102429B ulica Jagodowa,
10) 102430B ulica Piotra Chwalczewskiego,
11) 102431B ulica Marii Dąbrowskiej,
12) 102432B ulica Filtrowa,
13) 102433B ulica Flisaków,
14) 102434B ulica Garncarska,
15) 102435B ulica Gęsia,
16) 102436B ulica Glinki,
17) 102437B ulica Goryczkowa,
18) 102438B ulica Grzybieniowa,
19) 102439B ulica Jabłoniowa,
20) 102440B ulica Jarzębinowa,
21) 102441B ulica Czereśniowa,
22) 102442B ulica Jasna,
23) 102443B ulica Jeziorna,
24) 102444B ulica Kalinowa,
25) 102445B ulica Kilińskiego,
26) 102446B ulica Klubowa,
27) 102447B ulica Komunalna,
28) 102448B ulica Stanisława Konarskiego,
29) 102449B ulica Konwaliowa,
30) 102450B ulica Wojciecha Korczakowskiego,
31) 102451B ulica Krecia,
32) 102452B ulica Kręta,
33) 102453B ulica Krótka,
34) 102454B ulica Jana Lelewela,
35) 102455B ulica Leśna,
36) 102456B ulica Liliowa,
37) 102457B ulica Lipowa,
38) 102458B ulica Ludowa,
39) 102459B ulica Łabędzia,
40) 102460B ulica Łanowa,
41) 102461B ulica Łąkowa,
42) 102462B ulica Masztowa,
43) 102463B ulica Mickiewicza,
44) 102464B ulica Miłkowa,
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45) 102465B ulica Norwida,
46) 102466B ulica Elizy Orzeszkowej,
47) 102467B ulica Osiedlowa,
48) 102468B ulica Pamięci Narodowej,
49) 102469B ulica Pełnikowa,
50) 102470B ulica Pensjonatowa,
51) 102471B ulica Perstuńska,
52) 102472B ulica Piwna,
53) 102473B ulica Osiedle Polanica,
54) 102474B ulica Porzeczkowa,
55) 102475B ulica Prądzyńskiego,
56) 102476B ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich,
57) 102477B ulica Władysława Raginisa,
58) 102478B ulica Retmańska,
59) 102479B ulica Robotnicza,
60) 102480B ulica Rosiczkowa,
61) 102481B ulica Rysia,
62) 102482B ulica Sadowa,
63) 102483B ulica Sarnia,
64) 102484B ulica Sasankowa,
65) 102485B ulica Skrajna,
66) 102486B ulica Słodowa,
67) 102487B ulica Słoneczna,
68) 102488B ulica Spacerowa,
69) 102489B ulica Sportowa,
70) 102490B ulica Stawy,
71) 102491B ulica Storczykowa,
72) 102492B ulica Straży Leśnej,
73) 102493B ulica Studzieniczna,
74) 102494B ulica majora Henryka Sucharskiego,
75) 102495B ulica Ślepsk,
76) 102496B ulica Śliwkowa,
77) 102497B ulica Ukośna,
78) 102498B ulica Widłakowa
79) 102499B ulica Wilcza,
80) 102500B ulica Wioślarska,
81) 102501B ulica Wiśniowa,
82) 102502B ulica Wrzosowa,
83) 102503B ulica Wspólna,
84) 102504B ulica Zacisze,
85) 102505B ulica Zakątek,
86) 102506B ulica Zawilcowa,
87) 102507B ulica Zdrojowa,
88) 102508B ulica Zielona,
89) 102509B ulica Żabia,
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90) 102510B ulica Żeglarska,
91) 102511B ulica Żytnia,
92) 102512B ulica Żywiczna,
93) 102513B ulica Rynek Zygmunta Augusta,
94) 102514B droga łącząca drogę krajową nr 16 (Augustów-Sejny) z drogą wojewódzką nr
664 (Augustów-Lipsk),
95) 102515B ulica Bystra,
96) 102516B ulica Grzybowa,
97) 102517B ulica Kozi Rynek,
98) 102518B ulica Jaćwieska,
99) 102519B ulica Myśliwska,
100) 102520B ulica Proletariacka,
101) 102521B ulica Saperów,
102) 102522B ulica Śluzowa,
103) 102523B ulica Wiklinowa,
104) 102524B ulica Gajowa,
105) 102525B ulica Jarosława Dąbrowskiego,
106) 102526B ulica Malinowa,
107) 102527B ulica Nad Nettą,
108) 102528B ulica Emilii Plater,
109) 102529B ulica Stanisława Staszica,
110) 102530B ulica „Wawra” Konstantego Ramotowskiego,
111) 102531B ulica Rybacka,
112) 102532B ulica Ogrodowa.
2.3.5.
Drogi wewnętrzne:
1) ul. Guzia – utwardzona (bitumiczna), gruntowa,
2) ul. Grabowa – gruntowa,
3) ul. Jesionowa – gruntowa,
4) ul. Świerkowa – gruntowa,
5) ul. Klonowa – gruntowa,
6) ul. Dębowa – gruntowa,
7) ul. Modrzewiowa – gruntowa,
8) ul. Bukowa – gruntowa,
9) ul. Hotelowa – żwirowa,
10) ul. Derak – gruntowa,
11) ul. Łazienna na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Malinowej – żwirowa,
12) ul. Zakole – żwirowa, gruntowa,
13) ul. Kwarcowa – gruntowa,
14) ul. Orla – utwardzona (kostka betonowa),
15) ul. Weterynaryjna, - gruntowa,
16) ul. Piaskowa – gruntowa,
17) ul. Mirabelki – gruntowa,
18) ul. Morelowa – gruntowa,
19) ul. Barwna – utwardzona (bitumiczna),
20) ul. Nadbrzeżna – gruntowa,
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21) ul. Złota – utwardzona (bitumiczna),
22) ul. Łopianowa – gruntowa,
23) ul. Ziemiańska – żwirowa, gruntowa,
24) ul. Kwaśna od Mazurskiej do Ziemiańskiej – żwirowa,
25) ul. Dworska – gruntowa,
26) ul. Włościańska – gruntowa,
27) ul. Łamana – gruntowa,
28) ul. Krzywa – gruntowa,
29) ul. Kwarcowa – gruntowa
30) ul. Piaskowa – gruntowa,
31) ul. Kamienna – gruntowa,
32) ul. Gołębia – gruntowa,
33) ul. Ostra – gruntowa,
34) ul. Prosta – żwirowa,
35) ul. Zakole – żwirowa,
36) ul. Plażowa – gruntowa,
37) ul. Lasanek – gruntowa,
38) ul. Tatarakowa – gruntowa,
39) ul. Kalmusowa – gruntowa,
40) ul. Ciepła – gruntowa,
41) ul. Letnia – gruntowa,
42) ul. Sitowia – gruntowa,
43) ul. Ślepsk – gruntowa
44) ul. Willowa –gruntowa,
45) ul. Targowa – gruntowa,
46) ul. Chabrowa – żwirowa,
47) ul. Ziołowa – utwardzona (bitumiczna),
48) ul. Miętowa – utwardzona (bitumiczna),
49) ul. Ruciana – utwardzona (bitumiczna),
50) ul. Bagienna – gruntowa,
51) ul. Sasankowa – gruntowa,
52) ul. Ustronie – żwirowa,
53) ul. Pagórek – gruntowa,
54) ul. Kanałowa – utwardzona (kostka betonowa),
55) ul. Wojciech – utwardzona (bitumiczna),
56) ul. Jachtowa – gruntowa,
57) ul. Wakacyjna – gruntowa,
58) ul. Przewięź – żwirowa,
59) ul. Sajenek – utwardzona (bitumiczna),
60) ul. Pogodna – gruntowa,
61) ul. Gwiezdna – utwardzona (bitumiczna),
62) ul. Deszczowa – gruntowa,
63) ul. Jutrzenki – gruntowa.
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III.

Informacje finansowe i inwestycyjne

Budżet Miasta Augustowa na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XLIII/409/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2018 r., pod pozycją 503.
W trakcie roku wielokrotnie dokonywano zmian budżetu, zarówno uchwałami Rady Miejskiej,
jak i zarządzeniami Burmistrza.
Na dzień 31.12.2018 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:
Dochody
122 294 283,00
130 662 597,87
132 396 025,87

Plan pierwotny
Plan po zmianach
Wykonanie

Wydatki
141 079 698,00
144 607 261,87
134 918 901,83

Miliony

Dochody i wydatki Miasta Augustów w 2018 r.
150,00
140,00
130,00
120,00

110,00
Dochody

Plan pierwotny

Wydatki

Plan po zmianach

Wykonanie

Dynamikę zmian dochodów budżetu w latach 2010 – 2018 przedstawia poniższy wykres:

Miliony

Dochody budżetu Miasta Augustów w latach 2010 - 2018

150,00
100,00

70,84 70,68 73,79

85,22 90,46 93,10

109,56

124,28 132,40

50,00
0,00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Podstawowym źródłem dochodów budżetu Miasta Augustowa w 2018 r. (podobnie jak w latach
poprzednich) stanowiły dochody z tytułu podatków i opłat (w tym przede wszystkim z podatku
od nieruchomości), udziały w podatkach PIT i CIT, dotacje na zadania zlecone oraz subwencje.
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Porównanie struktury dochodów wykonanych w roku 2017 i 2018 przedstawia poniższa tabela.

2017
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody z tytułu udziału w CIT i PIT
Podatki i opłaty
w tym podatek od nieruchomości
Subwencje ogólne
Dotacje na zadania zlecone
Środki na projekty UE
Dochody majątkowe
w tym za sprzedaży majątku
w tym dotacje i środki na inwestycje

2018

124 284 599,82
113 748 447,05
24 063 661,14
25 450 003,30
16 156 561,05
21 102 528,00
27 947 928,20
6 062 840,77
10 536 152,77
2 180 891,22
8 281 541,65

132 396 025,87
124 257 195,76
29 710 070,93
28 855 666,35
16 720 087,50
22 458 858,00
28 146 044,17
3 773 990,64
8 138 830,11
3 960 718,04
4 112 874,57

w 2018r. w
przeliczeniu na
mieszkańca
4 528,84
4 250,43
1 016,28
987,06
571,94
768,24
962,78
129,10
278,40
135,48
140,69

Dynamikę zmian dochodów budżetu Miasta Augustowa w latach 2010 – 2018 przedstawia
poniższy wykres:

Miliony

Wydatki budżetu Miasta Augustów w latach 2010 - 2018
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Strukturę wydatków budżetu Miasta Augustowa w 2017 i 2018r. z wyodrębnieniem głównych
kierunków wydatków (wg działów klasyfikacji budżetowej) przedstawia poniższa tabela oraz wykres:
w 2018r. w przeliczeniu
na mieszkańca
129 731 628,72 134 918 901,83
4 615,14
101 088 601,58 106 564 735,18
3 645,23
28 643 027,14 28 354 166,65
969,90
2017

Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

2018

Wydatki wg wybranych działów (kierunków wydatkowania):
801 Oświata i wychowanie
855 Rodzina
600 Transport i łączność (w tym
utrzymanie i modernizacja dróg)

35 924 363,28
27 828 460,16

42 706 991,64
29 813 102,94

1 460,87
1 019,81

14 423 736,32

13 548 779,86

463,46
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926 Kultura fizyczna i sport
900 Gospodarka komunalna
750 Administracja publiczna
852 Pomoc społeczna
700 Gospodarka mieszkaniowa
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
851 Ochrona zdrowia
757 Obsługa długu publicznego

5 668 447,61
15 188 613,67
8 373 717,85
7 540 573,08
5 994 907,86

10 362 624,44
9 215 350,63
8 506 976,95
7 545 310,75
6 121 720,35

354,47
315,23
291,00
258,10
209,40

2 635 895,63

2 943 196,88

100,68

1 199 208,87

1 145 310,96

39,18

2 297 590,31
702 956,02

1 001 705,68
837 528,44

34,27
28,65

Struktura wydatków budżetu w 2018 r.
926 Kultura fizyczna i
sport
921 Kultura i ochrona
7,68%
dziedzictwa narodowego
2,18%

600 Transport i łączność
10,04%

900 Gospodarka
komunalna
6,83%

700 Gospodarka
mieszkaniowa
4,54%
750 Administracja
publiczna
6,31%

855 Rodzina
22,10%
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
0,85%
852 Pomoc społeczna
851 Ochrona zdrowia
5,59%
0,74%

757 Obsługa długu
publicznego
0,62%
801 Oświata i
wychowanie
31,65%

Wydatki majątkowe w 2018 r. wykonano w kwocie 28.354.166,65 zł i stanowiły one ok. 21%
ogółu wykonanych w tym roku wydatków. Wykonanie wydatków majątkowych, głównie o charakterze
inwestycyjnym w latach 2010 – 2018 przedstawia poniższy wykres.
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Wydatki majątkowe w latach 2010 - 2018
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Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków poniesionych na ich realizację w 2018r.:
Dział/Nazwa zadania
1
2
600 - Transport i łączność
Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m.
Augustów - BO
Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie
Rozwój sieci dróg miejskich
Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie
Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy
powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie
Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do
ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna
Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie
Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych
Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na
potrzeby Urzędu Gminy Augustów
Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie
Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie
Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej,
Klubowej
Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w
Augustowie
630 - Turystyka
Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w
Augustowie – lewa strona – etap II
Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta
przy ulicy Rybackiej w Augustowie
Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu
rzeki Netty w Augustowie
700 - Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy
Wykupy nieruchomości
710 - Działalność usługowa
Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie
750 - Administracja publiczna
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji
Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Augustowie
Zakup kserokopiarki
Zakup modułu systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą
urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku
Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec
758 - Różne rozliczenia
Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
801 - Oświata i wychowanie
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w
Augustowie
Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w
Augustowie
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie
Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6
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Plan na dz.
2018-12-31
3
12 615 234,00

Wyk. na dz.
2018-12-31
4
11 467 366,03

114 825,00

114 390,00

83 000,00
2 456 268,00
20 000,00

1 071,78
2 435 940,11
16 088,40

370 000,00

0,00

640 174,00

640 173,33

2 000,00
150 000,00

1 845,00
122 889,30

287 500,00

286 577,70

691 000,00
3 993 025,00

690 671,69
3 981 591,27

3 498 700,00

3 176 127,45

308 742,00

0,00

222 766,00

180 345,96

31 000,00

28 500,00

35 000,00

0,00

156 766,00

151 845,96

2 250 200,00
200,00
2 250 000,00
157 300,00
157 300,00
2 520 539,00
95 000,00

1 840 696,76
0,00
1 840 696,76
150 871,79
150 871,79
181 951,44
44 532,55

2 298 089,00

10 233,00

15 000,00

14 849,99

21 500,00

21 438,90

47 900,00
43 050,00
41 000,00
41 000,00
18 086,00
18 086,00
5 320 233,00

47 847,00
43 050,00
39 000,84
39 000,84
0,00
0,00
5 315 811,99

4 000,00

3 567,00

48 000,00

48 000,00

131 070,00
18 000,00

131 068,80
17 999,99
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Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu
użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w
Augustowie
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie
Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z
zagospodarowaniem terenu
Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4
Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6
Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu,
wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w
Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka"
Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul.
Kopernika 24 - LI
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w
Augustowie
852 - Pomoc społeczna
Serwer NAS (podstawowy) wraz z systemem do wykonywania kopii
zapasowych (backup) dla 15 stacji roboczych i z funkcją kontrolera domeny
oraz replikacją na serwer dodatkowy wraz z wdrożeniem
Zakup samochodu do transportu posiłków - MOPS
855 - Rodzina
Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie
Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1
Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych
Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie
Pozostałe zakupy inwestycyjne
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację
budynku Biblioteki Miejskiej
Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w
ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego
uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej
Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w
ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu
sceny mobilnej
926 - Kultura fizyczna
Budowa ośrodka sportów plażowych - BO
Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO
Zakupy sprzętu
Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie
Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej
Studnia głębinowa przy stadionie
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego
Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"
Zakup transformatora w generatorze ozonu
Monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym
Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy lodowisku
RAZEM
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2 163 000,00

2 161 385,59

345 200,00

345 200,00

49 899,00

49 898,78

20 520,00
16 000,00

20 520,00
15 929,73

79 200,00

79 200,00

184 810,00

184 810,00

57 334,00

57 333,88

2 203 200,00

2 200 898,22

100 000,00

19 443,84

20 000,00

19 443,84

80 000,00
1 883 686,00
1 800 800,00
17 849,00
65 037,00
1 662 000,00
1 492 000,00
150 000,00
20 000,00
359 383,00

0,00
1 880 103,31
1 797 218,05
17 849,00
65 036,26
1 654 759,60
1 492 000,00
143 141,10
19 618,50
244 876,88

245 000,00

244 876,88

30 883,00

0,00

83 500,00

0,00

5 693 826,00
220 547,00
38 542,00
52 500,00
1 992 091,00
3 209 146,00
12 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
26 000,00
23 000,00

5 378 938,21
20 874,00
38 339,90
35 461,40
1 957 296,06
3 209 122,37
0,00
0,00
40 000,00
29 382,72
25 527,76
22 934,00

32 844 253,00

28 354 166,65
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Zadłużenie na koniec 2018 roku stanowi 27,85% zrealizowanych w 2018 roku dochodów,
zaś na koniec roku 2017 wskaźnik ten wynosił 25,68%. Kwotę długu Miasta Augustowa w latach
2011 – 2018 przedstawia poniższy wykres:

Miliony

Kwota długu Miasta Augustów w latach 2011 - 2018
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Budżet Miasta Augustowa charakteryzuje się rosnąca nadwyżką dochodów bieżących nad
wydatkami bieżącymi w kolejnych latach. Tendencja ta umożliwia prowadzenie proinwestycyjnej
polityki oraz pozwala na zabezpieczenie m. in. tzw. wkładu własnego w ramach realizowanych
projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Dochody bieżące w zestawieniu z wydatkami
bieżącymi w latach 2010 – 2018 przedstawia poniższy wykres.

Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu
w latach 2010 - 2018
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IV.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zestawienie wartości środków trwałych wg grup rodzajowych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, wyposażenia i wartości udziałów w spółkach komunalnych wg. stanu na dzień
31.12.2018 r.
Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów
Wartość majątku Grupa środków trwałych
31.12.2018
0 - Grunty
52 143 232,76
I - Budynki i lokale (…)
94 192 698,75
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
113 872 139,93
III - Kotły i maszyny energetyczne
196 333,61
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
1 174 839,57
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
226 387,13
VI - Urządzenia techniczne
5 810 944,89
VII - Środki transportu
2 213 843,44
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (inne)
3 169 545,90
Wartości niematerialne i prawne
729 673,27
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)
8 692 768,94
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)
38 538 500,00
Razem:

320 960 908,19

Zaangażowanie kapitałowe Miasta Augustów w spółki komunalne wg stanu na dzień 31.12.2018
r. pokazuje poniższa tabela:
Podmioty, których Miasto Augustów jest udziałowcem
Nazwa podmiotu

REGON

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o.
Augustowskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego KODREM sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GIGA
sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Transportowe Necko sp. z o.o.
Biom sp. z o.o.

790058186
790505432

Wartość udziałów [w
% udziałów w
tys. PLN]
kapitale podmiotu
19.045.500,00
100
10.294.000,00
100

790272301

4.262.000,00

100

790192625
052196095

4.474.500,00
462.500,00

82,88
2,5207

Zmiany wartości mienia komunalnego w latach 2010-2018 pokazuje poniższy wykres :
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Wartość mienia komunalnego Miasta Augustów w latach 2010 2018
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V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii.
5.1 Strategia Rozwoju Gminy Miasta Augustów.
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014- 2020 została przyjęta Uchwałą
nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 23 czerwca 2015 r.
Głównym celem Strategii jest wzrost zamożności mieszkańców. Zakłada
on w perspektywie roku 2020 utworzenie atrakcyjnych warunków życia i prowadzenia działalności
gospodarczej, przyczyniających się do wzrostu dobrobytu mieszkańców Augustowa.
W Strategii wskazano możliwość realizacji jednego z trzech scenariuszy:
1. „Scenariusz rezygnacji z funkcji uzdrowiskowej” zakładający rezygnację z funkcji
uzdrowiskowej i odblokowanie możliwości rozwoju różnych dziedzin produkcji na terenie
miasta.
2. „Scenariusz dalszej niewiadomej” zakładający, że wciąż możliwości rozwoju produkcji
ograniczane będą specyficzną sytuacją stref uzdrowiskowych w Augustowie.
3. Scenariusz „Rozwoju poprzez synergię funkcji uzdrowiskowych i produkcyjnych” najbardziej
oczekiwany przez wszystkie środowiska biorących udział w procesie budowania Strategii.
Zakłada podjęcie szybkich działań prowadzących do zlikwidowania ograniczeń, jakie
wynikają z ustawy o uzdrowiskach, bez rezygnacji z funkcji uzdrowiskowej.
Samorząd Augustowa podjął realizację trzeciego, ze wskazanych wyżej scenariuszy. Działania
samorządu opierały się o hasło: Augustów- najlepszym miejscem do życia, rozwoju i inwestycji!
Główny cel, wskazany w Strategii, realizowany jest poprzez następujące cele strategiczne:
1. Budowa nowoczesnej gospodarki z atrakcyjnymi miejscami pracy,
2. Wysoka jakość życia.
Cele strategiczne realizowane są poprzez cele operacyjne. Cele strategiczne zazębiają się,
dlatego realizacja niektórych celów operacyjnych oddziałuje zarówno na cel związany z gospodarką,
jak i cel dotyczący jakości życia

Cele operacyjne realizowane są poprzez konkretne kierunki działań.
W ramach realizacji celu strategicznego 1 tj. Budowa nowoczesnej gospodarki
z atrakcyjnymi miejscami pracy, w 2018 roku podjęto lub kontynuowano podjęte wcześniej działania
w zakresie wszystkich celów operacyjnych. Wśród najważniejszych działań celu operacyjnego 1.1.
Dynamiczny rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku funkcji przemysłowo- usługowych
wskazać należy przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. W lutym 2018 r. oficjalnie
otwarto Strefę Aktywności Gospodarczej. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są na skrzyżowaniu
dróg krajowych w kierunku Warszawy (DK 61) i Białegostoku (DK 8). Powstanie SAG jest efektem
realizacji projektu „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie”,
str. 17
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współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach którego uzbrojono grunty, wyposażając
je w sieć wodociągową, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg
wewnętrznych. W 2018 roku odbyły się spotkania się z augustowskimi przedsiębiorcami
zainteresowanymi możliwością inwestowania w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.
W 2018 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości
znajdujących się w Strefie.

W 2018 r. obowiązywał atrakcyjny system zachęt podatkowych skierowanych do mikro,
małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Augustowie

Działania wskazane w celu operacyjnym 1.2. Rozwój postaw przedsiębiorczych realizowane
są, między innymi, poprzez uwzględnianie zasady wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości
i kreatywności w szkołach, w edukacyjnych projektach współfinansowanych ze środków
zewnętrznych.
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W 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 odbywały się zajęcia
i warsztaty nastwione na wspieranie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, w szczególności
rozwijające umiejętność samodzielnego, kreatywnego myślenia w ramach projektu „2 jest OK –
Indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły
Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" i projektu „Edukompetentni”. Realizacja celu
operacyjnego 1.3. Budowa nowoczesnego, chętnie odwiedzanego przez kuracjuszy i turystów
uzdrowiska opierała się na aktywnej promocji uzdrowiska Augustów poprzez nawiązanie współpracy
z mediami ogólnopolskimi (TVP 1, TVP 3), współpracę przy kampanii promocyjnej uzdrowisk
organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP na portalu internetowym ONET,
współorganizację XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich w dniu 15 czerwca 2018 r oraz udział w III
edycji konkursu EKO HESTIA SPA skierowanym do polskich uzdrowisk.

Cel operacyjny 1.4. Utworzenie wysokiej renomy ośrodka turystyki aktywnej oraz cel operacyjny 1.5.
Utworzenie spójnego marketingu terytorialnego realizowane były poprzez ciągłe wzmacnianie
wizerunku miasta, jako przodującego w skali ośrodka turystyki aktywnej wykorzystującego m. in.
wody śródlądowe, ale również potencjał Puszczy Augustowskiej poprzez spójny system promocji
turystycznej, realizację Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa, organizację wydarzeń
kulturalnych, sportowych, wprowadzenie systemu Augustowskiej Karty Turysty.
Cel strategiczny 2. Wysoka jakość życia realizowany jest przez 5 celów operacyjnych
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Główne działania, związane z celem operacyjnym 2.1. Wysoka jakość edukacji obejmowały
modernizacje bazy oświatowej, zarówno szkół, przedszkoli, jak i miejskiego żłobka, które gwarantują
wysokiej jakości zaplecze dydaktyczne i komfortowe warunki nauki oraz projekty edukacyjne
współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, w ramach których doposażono placówki oświatowe oraz
realizowano zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy edukacyjne, programy stypendialne.
Wśród najważniejszych działań zrealizowanych w 2018 roku należy wskazać:
1. Zadanie „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie”- remont miejskiego żłobka- wartość
zadania 1797218,05 zł brutto, współfinansowane ze środków Resortowego Programu Rozwoju
Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do 3 lat ,,Maluch+"2018 w wysokości 326 235,00 zł.
Wykonano szeroki zakres prac obejmujący między innymi wymianę instalacji elektrycznej,
instalacji centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń i termomodernizację
budynku. Zakupiono również wyposażenie meblowe, pomoce dydaktyczne, a także sprzęt
multimedialny i komputerowy.
2. Zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania
na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie”- Wartość zadania
2161385,59 zł. W ramach zadania przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń,
zamontowano dźwig osobowy, wyposażono łazienki, wdrożono elektroniczny system kontroli
wejść i wyjść oraz monitoring obiektu. Budynek dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
3. Zakończono realizację zadania ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
im. Zygmunta Augusta w Augustowie" współfinansowanego ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakres prac
obejmował:
 Roboty
branży
architektoniczno-konstrukcyjnej:
roboty
rozbiórkowe
i przygotowawcze, wywóz gruzu i utylizacja odpadów, roboty ziemne, roboty murowe,
dach i roboty pokrywcze, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, roboty ślusarskokowalskie.
 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: instalacja centralnego
ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej. 3. Instalacje elektryczne: demontaże,
instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna, badania
i pomiary. Ogółem wydatki na realizację zadania wyniosły: 2 200 898,22 zł.
Wartość dofinansowania – 737 301,87 zł.
4. Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
a lata 2014-2020:
 Edukompetentni – w ramach projektu realizowane są zajęcia dla uczniów, wyjazdy
edukacyjne, zakupiono wyposażenia pracowni przedmiotowych i sali do terapii dla osób
niepełnosprawnych, w ramach projektu będą również przyznawane stypendia dla uczniów.
Wartość projektu 761.329,06zł (wkład własny 40.300 zł);
 Projekt „2 jest OK – Indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2
w Augustowie"- zajęcia dodatkowe, pozaszkolne wyjazdy kształcąco- rozwojowe,
stypendia za wysokie wyniki w nauce, szkolenia dla kadry pedagogicznej, zakup
wyposażenia pracowni przedmiotowych i sali komputerowej. Wartość zadania:
1.010.290,06 zł (wkład własny 58.550 zł);
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 Projekt Projekt ,,Słoneczna Szósteczka”- Celem projektu jest podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie
w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych potrzebnych
na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycielek w zakresie
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu
u dzieci ww. kompetencji. Ogółem wydatki na realizację projektu: 171 409,87 zł, z czego
kwota dofinansowania wynosi: 145 698,37 zł.
 Zadanie „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w Augustowie”. – Realizacja zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy
edukacyjne, studia podyplomowe dla nauczycieli. Całkowita wartość projektu
393 106,36 zł, dofinansowanie 334 106,36 zł.
Realizacja w 2018 roku celu operacyjnego 2.2. Rozwój całorocznej infrastruktury kulturalnej
i sportowej obejmowała modernizacje istniejących obiektów sportowych oraz budowę nowej
infrastruktury:
 Rozpoczęto realizację zadania „Budowa ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy”
współfinansowanego w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Budowa obiektu specjalistycznego, spełniającego standardy międzynarodowe obejmuje
modernizację przystani kajakowej, a w szczególności: 1. Budowa budynku głównego
z pomieszczeniami. 2. Plac manewrowy w sąsiedztwie magazynu. 3. Dojazd do
projektowanego Ośrodka Sportów Wodnych – budynku Bazy Kajakarzy wraz
dodatkowym parkingiem. 4. Zakup niezbędnego wyposażenia sportowego. Ogółem
wydatki na realizację zadania wyniosą 5495024,29 zł, dofinansowanie 1300000,00 zł.
 W lipcu 2018 r. zakończono realizację zadania pn. ,,Przebudowa boiska piłkarskiego przy
ul. Tytoniowej w Augustowie" współfinansowanego w ramach Programu modernizacji
infrastruktury sportowej. Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa boiska
treningowego trawiastego do piłki nożnej na boisko ze sztuczną nawierzchnią z trawy
syntetycznej. Celem projektu było podniesienie standardu obiektu oraz umożliwienie
całorocznego wykorzystania. W ramach projektu zaplanowano: 1. Pełnowymiarowe
boisko do piłki nożnej. 2. Ciąg komunikacyjny wewnątrz kompleksu. Ogółem wydatki
na realizację zadania wyniosły 3209122,37 zł, z czego kwota dofinansowania:
1351300,00 zł.
 W ramach zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji z budżetu obywatelskiego
wybudowano siłownię zewnętrzną „Osiedle koszary”. Pomysł na budowę siłowni został
zainicjowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy
„Zielony Parasol” w Augustowie w ramach edycji Augustowskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2018 r. Siłownia zewnętrzna zlokalizowana jest na terenie stadionu
przy ul. Tytoniowej w Augustowie.
 Augustowskie Placówki Kultury przeprowadziły modernizację budynku Biblioteki
Miejskiej, obejmującą m. in. odgrzybianie pomieszczeń, wymianę instalacji co. Wartość
zadania 244876,00 zł.
Cel operacyjny 2.3. Powszechny dostęp do infrastruktury sieciowej obejmuje kierunki działań
w zakresie rozwoju infrastruktury ciepłowniczej, energetycznej, wodociągowo- kanalizacyjnej,
modernizację dróg lokalnych, budowę sieci gazowej.
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Priorytetem samorządu Augustowa jest konsekwentna realizacja programu „Rozwoju sieci
dróg miejskich” zainicjowanego przez Radę Miejską w Augustowie w 2016 r. Program zakłada
przebudowę, czyli utwardzenie jezdni poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej bądź kostki brukowej
betonowej na ulicach, których mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej partycypują w kosztach
realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety budowy swoich ulic.

W 2018 r. Gmina Miasto Augustów przekazała środki finansowe na przebudowę ulicy
powiatowej Nr 2510B- Hoża oraz ulicy Nr 2521B- Licealna.
Przy wsparciu finansowym, otrzymanym od Gminy Augustów rozpoczęto realizację zadania
Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów.
Zrealizowano również zadanie w zakresie oświetlenia ulicznego: przebudowa linii oświetlenia
ulicznego na ulicy Licealnej.
Cel operacyjny 2.4. Zapewnienie wysokiej jakości ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej
potrzebującym mieszkańcom.
Działania samorządu skierowane były na wzmocnienie systemu pomocy społecznej i działania
na rzecz integracji społecznej. Władze miasta współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej oferującym różnorodne formy pomocy mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej,
Augustowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Radą Seniorów Miasta Augustowa. Gmina
Miasto Augustów przekazała środki finansowe na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, z zakresu ochrony promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
i działalności na rzecz osób starszych w łącznej wysokości ponad 199 tys. zł.
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Cel operacyjny 2.5 Nowoczesna Administracja
W ramach realizacji tego celu operacyjnego samorząd podejmował działania poprawiające
przepływ informacji i komunikację Urzędu Miejskiego z mieszkańcami, przedsiębiorcami
i organizacjami pozarządowymi, poprzez systemy:
1. Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
2. Indywidualna Kartę Podatnika,
3. SMS.
W 2018 roku na bieżąco aktualizowano portal informacyjny www.urzad.augustow.pl,
na którym publikowano informacje o pracy urzędu i zadaniach wykonywanych na rzecz mieszkańców
Augustowa, a także o otrzymywanych dotacjach, podpisywanych umowach. W 2018 roku
funkcjonował telefon interwencyjny, za pośrednictwem którego od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30 – 20.00, a w weekendy i święta w godz. 10.00-14.00 zgłosić można było
problemy związane z infrastrukturą miejską dotyczące m. in. funkcjonowania oświetlenia ulicznego,
koszy na śmieci, ławek czy miejskich dróg. Zgłoszenia przyjmowali pracownicy Urzędu Miejskiego,
a następnie przekazywali je właściwym jednostkom w celu podjęcia jak najszybszych działań
naprawczych.
W celu systematycznego informowania mieszkańców Augustowa o najważniejszych
wydarzeniach i działaniach Urzędu Miejskiego współpracowano z lokalnymi i regionalnymi mediami:
portal www.augustow24.pl, tygodnik „Przegląd Powiatowy”, portal www.augustowskireporter.pl,
Radio 5, Radio Białystok. Informacje przekazywane były w formie informacji prasowych
przygotowywanych przez pracowników urzędu oraz zleconych artykułów i audycji.
W 2018 r. rozpoczęto także tworzenie systemu powiadamiania SMS mieszkańców o ważnych
wydarzeniach, terminach, działaniach urzędu.
Rozpoczęto realizację zadania „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy. ul. Młyńskiej
35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
5.2.

Strategia Promocji Marki Miasta Augustowa.

Strategia Promocji Marki Miasta Augustowa na lata 2017- 2022 została przyjęta Uchwałą
nr XXXVII/349/17 Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 10 sierpnia 2017 r. Dokument wytycza jasne
cele i kierunki działań, które doprowadzą do wzmocnienia i wzrostu rozpoznawalności marki
Augustowa.
Strategia składa się z części analitycznej, przedstawiającej wnioski z opracowanych diagnoz,
analiz i badań oraz części strategicznej, która wytycza cele i kierunki działań na lata 2017-2022.
Cel nadrzędny określono jako: „Poprawa konkurencyjnej pozycji Augustowa na rynku
gospodarczym i turystycznym, jako miasta atrakcyjnego do życia i wypoczynku”. Realizacja celu
nadrzędnego zależna jest od czterech celów strategicznych. Każdemu celowi strategicznemu
przyporządkowano cele operacyjne. W strategii zaproponowano konkretne działania i sposoby
osiągnięcia celów operacyjnych.
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Rys. 1: Cel nadrzędny i cele strategiczne
Poprawa konkurencyjnej
pozycji Augustowa na rynku
gospodarczym i turystycznym,
jako miasta atrakcyjnego do
życia i wypoczynku

Usprawnienie komunikacji i
polepszenie współpracy
między samorządem
Augustowa a mieszkańcami

Wzmocnienie wizerunku i
rozpoznawalności Augustowa

Rozwój gospodarczy
Augustowa

Rozwój oferty turystycznej
Augustowa

Podejmowane przez samorząd działania w 2018 r. w zakresie realizacji celu strategicznego 1
służyły głownie polepszeniu komunikacji z mieszkańcami (cel operacyjny 3).

W ramach realizacji celu strategicznego 1 podjęto także współpracę z samorządem Suwałk
w zakresie wspólnego udziału na Targach Turystyki Weekendowej w Chorzowie w dniach 18 –
20.05.2018 r. W ramach realizacji celu strategicznego 2: Wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności
Augustowa podjęto w 2018 roku szereg działań promocyjnych mających służyć prowadzeniu spójnej
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i jednolitej komunikacji marketingowej, a jednocześnie budujących pozytywny wizerunek Augustowa
wśród wszystkich interesariuszy i odbiorców działań komunikacyjnych. Zgodnie z przyjętymi
założeniami dotyczącymi budowania marki Augustowa komunikacja koncentrowała się na przekazie,
że Augustów jest miastem wyróżniającym się, ambitnym i aspirującym do roli najlepszego miejsca
do życia i wypoczynku przez cały rok w otoczeniu nienaruszonej natury, z korzystnymi warunkami
do uprawiania sportu i rekreacji oraz nietuzinkową ofertą kulturalną.
Wśród najważniejszych działań służących realizacji celu strategicznego 2 należy wskazać:
1. Podjęcie współpracy z ogólnopolskimi mediami:
a) emisja w TVP1 programu „Zakochaj się Polsce”- reportażu podróżniczego zrealizowanego
na zlecenie Telewizji Polskiej S.A., w którym Tomasz Bednarek ukazał niezwykłe miejsca
w Augustowie,
b) emisja w TVP 3 programu „Ukryte Skarby”- reportażu turystycznego zrealizowanego
na zlecenie Telewizji Polskiej S.A., w którym Anna Popek prezentowała między innymi
możliwości aktywnego spędzenia czadu wolnego w Augustowie,
c) współpraca z TVN Media sp. z o.o poprzez lokowanie produktu miasto Augustów
w serialu Chyłka,
d) współpracę przy kampanii promocyjnej uzdrowisk organizowanej przez Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP na portalu internetowym ONET.

2. Rozwój spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Augustowa poprzez:
a) konsekwentne wykorzystywanie systemu identyfikacji wizualnej i logotypu Augustowa
na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, pismach urzędowych,
portalach internetowych Urzędu Miejskiego,
b) oznaczanie logo Augustowa wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez jednostki
organizacyjne miasta i organizacje dotowane ze środków miasta,
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c) produkcję materiałów promocyjnych, reklamowych, gadżetów z wykorzystaniem logo
Augustowa (długopisy, kalendarze, notesy, parasolki, power banki, torby)- działania
własne oraz wsparcie realizacji zadań publicznych: „Dodruk niekomercyjnych
wydawnictw promujących miasto Augustów” oraz „Przygotowanie i dystrybucja
materiałów promocyjnych Augustowa”.
3. Nagrodzenie tytułem „Ambasadorów Augustowa” osób i instytucji, które swoimi
osiągnięciami, sukcesami i działalnością godnie reprezentują Augustów poza granicami
miasta, przynosząc miastu i mieszkańcom ogromną dumę. W 2018 roku tytuł Ambasadora
Augustowa przyznano Augustowskiemu Klubowi Sportowemu Sparta, Zespołowi Tańca
Ludowego Bystry, Zespołowi A-QQ –Augustowska Flota Śpiewająca oraz Prezesowi Zarządu
BiaVita Polska Sp. z o.o. Lechowi Fronckielowi.
Realizacja celu strategicznego 3: Rozwój gospodarczy Augustowa opierała się na promocji
oferty inwestycyjnej Augustowa – opisywane już w raporcie otwarcie Strefy Aktywności
Gospodarczej w Augustowie. Miasto reklamowało tereny inwestycyjne za pośrednictwem audycji
radiowych oraz reklam drukowanych, zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby promocji Strefy
Aktywności Gospodarczej (gadżety z logo Augustowa, kalendarze książkowe z logo Augustowa
i reklamą Augustów najlepsze miejsce do życia, rozwoju i inwestycji), dystrybuowano folder
inwestycyjny. Zgodnie z zapisami Strategii prowadzony był monitoring doniesień medialnych
o firmach/ przedsiębiorstwach, które planują nowe inwestycje, wchodzą na rynek, wchodzą na giełdę.
Realizacja celu strategicznego 4: Rozwój oferty turystycznej Augustowa przyczynia
się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Augustowa poprzez rozwijanie oferty produktów
turystycznych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i z poszanowaniem dla zrównoważonego
rozwoju.
Działania podjęte w 2018 roku w tym zakresie to:
1. Rozwój i promocja istniejącego produktu turystycznego Kanał Augustowski poprzez:
a) organizację spotkań konsultacyjnych z udziałem wszystkich podmiotów działających
w sferze Kanału: Samorząd Augustowa, Powiat Augustowski, RZGW, RDLP,
b) udział przedstawicieli samorządu w pracach grupy roboczej ds. rozwoju Kanału
Augustowskiego powołanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
c) współorganizację cyklicznego Festiwalu Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów
- Białorusinów, Polaków i Litwinów.
2. Działania na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO- Praca Pełnomocnika Burmistrza Augustowa ds. Kanału Augustowskiego
3. Współpraca z branżą turystyczną poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych
miasta w obiektach noclegowych i gastronomicznych- kalendarz wydarzeń, plan miasta, ulotki
turystyczne.
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4. Rozwój i promocja Augustowskiej Karty Turysty- edycja 2018

5. Promocja oferty turystycznej Augustowa poprzez:
a) Współorganizację XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich w dniu 15 czerwca 2018 r.
b) Współpracę przy kampanii promocyjnej uzdrowisk organizowanej przez Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP na portalu internetowym ONET
c) Dystrybucję ulotek i informatorów turystycznych
d) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej- zadanie zlecone Augustowskiej
Organizacji Turystycznej
e) Rozwijanie i aktualizację serwisu www.augustow.pl,
f) Media społecznościowe.
5.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Augustów
Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Augustów przyjęte zostało Uchwałą Nr XXXV/324/17 Rady Miejskiej w Augustowie w dniu
30 maja 2017 roku. Dokument ten zastąpił poprzednio obowiązujące Studium z 2000 roku. Nowe
Studium zostało dostosowane do aktualnych potrzeb inwestycyjno-rozwojowych gminy,
jej mieszkańców oraz pozostałych inwestorów, przy jednoczesnym zachowaniu walorów
przyrodniczych i uzdrowiskowych miasta. W dokumencie wskazuje się na działania mające wpływ na
rozwój funkcji uzdrowiskowej, szeroko rozumianej działalności gospodarczej, utrzymanie
całorocznego ruchu turystycznego, rozwój funkcji turystyczno-sportowej i uporządkowanie struktury
przestrzennej miasta z jednoczesną korektą systemu transporotowego. Mając na uwadze powyższe,
w Studium dokonano m.in.:
 wyznaczenia nowych terenów pod lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” ochrony
uzdrowiskowej w oparciu o tereny stanowiące własność miasta oraz uwzględnienia złoża
borowiny „Silikaty”,
 wyznaczenia nowych terenów pod funkcje produkcyjno-usługowe, składy i magazyny –
głównie w południowej części miasta oraz w północnej przy zakładach tytoniowych,
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 wyznaczenia nowych terenów pod usługi turystyczne – nad jeziorem Białym, Studzienicznym
oraz Sajnem,
 wyznaczenia terenu pod lokalizację cmentarza komunalnego – w zachodniej części miasta,
 wyznaczenia nowych terenów z możliwością lokalizowania zabudowy mieszkaniowej –
głównie w dzielnicach zwanych zwyczajowo Ślepsk, Lipowiec i Sajenek,
 zniesienia wymogu zachowania 1500 m2 jako minimalnej powierzchni działki
dla nieruchomości położnych poza centrum miasta oraz nie będących działkami plombowymi,
 wyznaczenia alternatynwego przebiegu drogi krajowej nr 16.
Ocena aktualności nowego Studium w myśl art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie została jeszcze dokonana. Ostatnia ocena aktualności przeprowadzona w roku 2016
oraz podjęta w jej następstwie Uchwała Nr XXX/281/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, odnosiły
się do poprzedniego opracowania z 2000 r. Uwzględniając krótki okres obowiązywania nowego
Studium, dokument ten generalnie należy uznać za aktualny. Wprawdzie, w roku 2018 podjęte zostały
dwie uchwały intencyjne w zakresie zmian, jednak będą to zmiany wyłącznie punktowe. Zmiany
te dotyczyć będą wprowadzenia, w związku z uwzględnieniem wniosków inwestorów, funkcji
wielorodzinnej (3 lokalizacje), produkcyjnej (1 lokalizacja) oraz, z uwagi na ewentualne przyszłe
potrzeby inwestycyjne gminy, poszerzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w południowej części
miasta przy jeziorze Sajno. Dzięki dostosowaniu nowego Studium do aktualnych uwarunkowań
prawnych, jest ono przystosowane również do przeprowadzania zmian punktowych.
5.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie Miasta Augustów obowiązują 43 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które obejmują swym zasięgiem 2665 ha, co stanowi 32,93 % całej powierzchni
gminy (włącznie z obszarem jezior, lasów i terenów rolnych). Obowiązujące plany, zgodnie
z opracowaną Oceną aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego planów miejscowych
miasta Augustowa, sporządzoną w 2016 roku i obejmującą okres sierpień 2015 - listopad 2016,
uchwalane były w różnych stanach prawnych, część z nich wymaga aktualizacji. Również ze względu
na wnioski o zmianę planu, część obowiązujących opracowań wymaga zmiany. Powyższe fakty nie
powodują jednak nieważności tych dokumentów, a sama ich aktualizacja jest sukcesywnie
dokonywana. Zestawienie planów aktualnych, nieaktualnych w całości lub częściowo zostało ujęte
w ww. uchwale w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.
Klasyfikacja planów została przyjęta na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały, część planów
wymienionych jako aktualne utraciła ten status, najczęściej w związku z uzasadnionymi wnioskami o
zmianę planu. W okresie grudzień 2016 – kwiecień 2019 zostało uchwalonych 9 nowych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy dotychczas obowiązujące plany miejscowe utraciły
moc, w związku z wejściem w życie nowych opracowań. Obecnie w trakcie sporządzania
jest 11 kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 519
ha, z czego 440 ha stanowią tereny posiadające plany, które w zmienianej części zostaną zastąpione
nowymi opracowaniami, natomiast 79 ha stanowią tereny nie posiadające planów.
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Ryc. 1 Zasięg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących i sporządzanych.

5.5. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów.
Gminny Program Rewitalizacji (GPR), stanowi dokument mający za zadanie zaprogramowanie
całego procesu rewitalizacji wraz z określeniem wizji, celów oraz kierunków działań służących
eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych,
technicznych lub przestrzenno-funkcjonalnych. Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni plan
działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu
kryzysowego.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów został sporządzony na podstawie Uchwały
nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Augustowa oraz przyjęty Uchwałą
nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10.08.2017 r.
Program został wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego
w oparciu o uchwałę nr 249/3383/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17.10.2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Augustów z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Dokument uwzględnia zasadę partnerstwa i partycypacji na każdym etapie jego wdrażania oraz
zapewnia komplementarność pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami. Kompleksowość
i spójność zaproponowanych kierunków działań koresponduje ze zdiagnozowanymi potrzebami
rewitalizacyjnymi, umożliwiając optymalne wykorzystanie potencjału gminy na rzecz podniesienia
jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców, poprawę ładu przestrzennego przestrzeni
publicznych i stanu środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej i wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej.
Działania podejmowane w ramach realizacji Programu były następujące:
1. w dniach od 7 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r., na terenie miasta Augustowa
przeprowadzono konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących:
zmiany obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, aktualizacji Gminnego Programu
str. 29

RAPORT O STANIE MIASTA AUGUSTÓW ZA 2018 ROK

2.
3.

4.
5.

6.

Rewitalizacji Miasta Augustów oraz określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje zostały ogłoszone przez Burmistrza Augustowa Zarządzeniem nr 913/17 z dnia 22
grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał Rady Miejskiej
w Augustowie dotyczących: a) zmiany obszaru zdegradowanego i rewitalizacji; b) aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów; c) określenia zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Augustów.
Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną, trwającą od 23 grudnia 2017 r.
do 6 stycznia 2018 r. Konsultacje zostały przeprowadzone przez firmę S&H Consulting
opracowującą dokument pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów. Głównym
celem konsultacji było pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektów zmian
obszaru zdegradowanego oraz aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Augustów.
Uchwałą nr XLV/433/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r. dokonano
zmian obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustowa został zmieniony uchwałą nr XLVII/462/18
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13.04.2018 r. oraz wpisany do wykazu programów
rewitalizacji gmin województwa podlaskiego w oparciu o uchwałę nr 298/4210/2018 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 29.05.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie
zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów z wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zgodnie z Gminnym Programem
Rewitalizacji Miasta Augustów zarządzanie GPR realizowane jest przez pełnomocnika
ds. rewitalizacji, koordynatora rewitalizacji oraz Komitet Rewitalizacji.
Uchwałą nr XLV/432/18 z dnia 21 lutego 2018 r. określono zasady wyznaczania składu
oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów.
Zarządzeniem nr 976/18 z dnia 2 marca 2018 r. Burmistrz Augustowa ogłosił otwarty nabór
Członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów. Informacja o naborze została
opublikowana na miejskim portalu www.urzad.augustow.pl oraz w lokalnych mediach.
Zarządzeniem nr 1028 z dnia 13 kwietnia 2018 r. Burmistrz Augustowa powołał Komitet
Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów. Skład Komitetu został uzupełniony Zarządzeniem
nr 1037/18 Burmistrza Augustowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. Komitet Rewitalizacji stanowi
forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję
opiniodawczo-doradczą Burmistrza Augustowa. I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta
Augustowa odbyło się 22 maja 2018 r. W wyniku głosowania Członków Komitetu
Przewodniczącym Komitetu została Emilia Słucka, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu
Maciej Huculak. Kolejne posiedzenia Komitetu odbyły się 20.06.2018, 12.09.2018
i 14.11.2018. Podczas posiedzeń zapoznano Członków Komitetu z listą przedsięwzięć ujętych
w GPR. Uchwałą Rady Miejskiej nr III/34/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniono
przedstawiciela Rady Miejskiej w Komitecie Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów.

Działania rewitalizacyjne mają doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców miasta
w wielu różnych jego wymiarach, obejmujących zarówno warunki mieszkaniowe, przestrzenie
publiczne, półpubliczne, jak również warunki środowiskowe. Działaniom tym towarzyszy
uzupełnianie infrastruktury społecznej o nowy zasób oraz modernizacja już istniejącego.
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Planowany efekt działań rewitalizacyjnych określono w GPR następująco: Obszar rewitalizacji
Augustowa miejscem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów wykorzystującym
optymalnie i w zrównoważony sposób swój wewnętrzny potencjał rozwojowy.

W celu osiągnięcia założonej wizji przyjęto konkretne cele programu w podziale na trzy
rodzaje: cel główny, cele strategiczne, cele operacyjne (kierunki działań).
Celem głównym programu jest: Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego obszaru
rewitalizacji poprzez zwiększenie spójności społecznej, poprawę poziomu i jakości życia
mieszkańców oraz zagospodarowanie obiektów i terenów zdegradowanych.
Cele strategiczne, ze względu na duży poziom ogólności, odnoszą się do całego obszaru
rewitalizacji miasta Augustowa. Na poziomie strategicznym wyróżniono następujące cele:
1. Zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim grup mieszkańców poprzez
aktywizację i integrację.
2. Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji i rozbudowy
istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.
3. Obniżenie poziomu bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
4. Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę zasobu
mieszkaniowego, poprawę dostępności do funkcjonalnych przestrzeni półpublicznych oraz
zagospodarowanie obiektów zdegradowanych.
Cele operacyjne różnicują się dla poszczególnych podobszarów w zależności
od specyfiki zachodzących na ich terenie procesów degradacji. Każdemu podobszarowi przypisano
po
kilka
szczegółowych
celów
operacyjnych.
Realizacja
celów
oparta
jest o wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji konkretne przedsięwzięcia o charakterze
społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.
Głównym elementem jest lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz
z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę
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i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość,
prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane
te są możliwe do wskazania.
Podmiotami wskazanymi do realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych są także
jednostki podległe gminie oraz organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz kluby.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotom współodpowiedzialnym za prowadzenie działań
rewitalizacyjnych władze Augustowa wprowadziły dodatkowe kryterium punktowane w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa za prowadzenie działań
społecznych, aktywizacyjnych, kulturalnych i sportowych skierowanych do mieszkańców obszarów
zdegradowanych.
Podobszar Centrum I
W roku 2018 podjęto próbę realizacji przedsięwzięcia kluczowego dla obszaru Centrum I
pn. „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”. Gmina Miasto Augustów złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5
Rewitalizacja (Numer naboru: RPPD.08.05.00-IŻ.00-20-001/18). Wniosek ze względu
na wyczerpanie dostępnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie został wybrany
do dofinansowania.
Podobszar Centrum swoim zasięgiem obejmuje Szkołę Podstawową nr 2 w Augustowie oraz
Przedszkole nr 2. W 2018 roku zakończono realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” Projekt był realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
Ze środków własnych gminy sfinansowano także prace remontowe w środku budynku. Na terenie
szkoły realizowano projekt „2 jest OK – Indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zrealizowano zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne
wyjazdy kształcąco- rozwojowe, szkolenia dla kadry pedagogicznej, przyznano stypendia za wysokie
wyniki w nauce, zakupiono wyposażenia pracowni przedmiotowych i sali komputerowej. W lipcu
2018 r. w Przedszkolu nr 2 rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego „Równy dostęp do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” współfinansowanego ze środków EFS, w ramach
którego wsparciem objęto dzieci i kadrę pedagogiczną. Podjęte działania nie wynikają z listy
podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, mają natomiast kluczowe znaczenie w realizacji
wzrostu poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji istniejącej infrastruktury
technicznej i społecznej oraz poprawy dostępności do funkcjonalnych przestrzeni publicznych
i półpublicznych.
Wspierana jest także działalność organizacji pozarządowych w formie wsparcia realizacji
zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
np. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie (zadanie publiczne Każdy ma szanse
na lepsze jutro – wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej), Augustowskie Stowarzyszenie
Abstynentów „Klub Tęcza” realizujące podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne
pn. Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin (zadanie
publiczne Zachowaj trzeźwy umysł – profilaktyka, edukacja i promowanie trzeźwego stylu życia).

str. 32

RAPORT O STANIE MIASTA AUGUSTÓW ZA 2018 ROK

Podobszar Lipowiec
W czerwcu 2018 r. Gmina Miasto Augustów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
pn. „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Numer naboru: RPPD.08.06.00-IŻ.00-20027/18). Uchwałą nr 333/4987/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2018 r.
projekt został wybrany do dofinansowania. Zadanie jest ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji
Miasta Augustów, jako przedsięwzięcie kluczowe w obszarze Lipowiec i obejmuje kompleksowe
zagospodarowanie terenu zielonego poprzez adaptację terenu nieużytków znajdujących się w centrum
podobszaru rewitalizacji Lipowiec na park. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu
i dostosowanie go do nowych funkcji np. wypoczynkowych, rekreacyjnych, sportowych
oraz integracji mieszkańców dzielnicy.
W ramach działania wskazanego w GPR pn. „Program społecznej modernizacji dróg gminnych
na terenie obszaru rewitalizacji” w 2018 r. we współpracy z mieszkańcami realizowano inwestycje
drogowe na podobszarze Lipowiec. 30 sierpnia 2018 r. udzielono zamówienia na zadanie
„Przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej i Klubowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój
sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”. 18 grudnia 2018
r. udzielono zamówienie na roboty budowlane na ulicy Lipowej w Augustowie. Ulice te objęte
są obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji.
Liczne działania skierowane do mieszkańców dzielnicy Lipowiec przy wsparciu finansowym
Gminy Miasta Augustów podejmują podmioty społeczne np. Uczniowski Klub Sportowy Akademia
Augustów w formie zajęć pozalekcyjnych oraz regularnych zajęć sportowych dla dzieci i organizacji
czasu wolnego zwłaszcza w okresie wakacyjnym (zadanie publiczne Szóstkowe Wodniaki 2018
i Sporty Wodne jako Szkoła Charakterów 2018) czy Fundacja Cordis prowadząca działania w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zadanie publiczne Wiem, rozumiem, mogę
więcej…)
Podobszar Koszary
W 2018 r. na obszarze Koszary gmina zrealizowała zadanie „Budowa pełnowymiarowego
boiska do piłki nożnej na ul. Tytoniowej w Augustowie” przy wsparciu finansowym Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Obiekt oficjalnie otwarto we wrześniu 2018 r. Zrealizowano także zadanie
„Siłownia zewnętrzna Osiedle Koszary” wybrane przez mieszkańców Augustowa w Augustowskim
Budżecie Obywatelskim. Obie inwestycje nie zostały wskazane na liście przedsięwzięć
rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji, jednakże znacząco wpływają na realizację
celów operacyjnych takich, jak rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie kapitału
społecznego oraz modernizacja infrastruktury technicznej.
W lipcu 2018 r. w Przedszkolu nr 3 objętym obszarem rewitalizacji rozpoczęto realizację
projektu edukacyjnego „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie”
współfinansowanego ze środków EFS, w ramach którego m.in. zakupiono sprzęt rehabilitacyjny
dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz objęto wsparciem dzieci i kadrę pedagogiczną.
Działania skierowane do najmłodszych mieszkańców podobszaru Koszary przy wsparciu
finansowym Gminy Miasta Augustów podejmują podmioty społeczne np. Społeczna Organizacja
Pomocy Dzieciom „Przystań” prowadząca punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową (zadanie
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publiczne Wakacyjna Akademia Kreatywności 2018, Przystań – bazą twórczych możliwości). Zadania
publiczne z zakresu pomocy społecznej przy współfinansowaniu gminy realizuje także
Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Parasol”.
Znaczącym przedsięwzięciem w obszarze Koszary jest realizowany przez Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie projekt Rozbudowa Hospicjum
i zagospodarowanie terenu przyległego. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje remont
i przebudowę budynku oraz przyległego terenu na nowoczesną bazę opiekuńczo – hospicyjną
i rehabilitacyjną, która spełniałaby potrzeby obecnych i przyszłych pacjentów, a także świadczyłaby
usługi rehabilitacyjne dla pacjentów z zewnątrz. Ze względu na duży zakres rzeczowy oraz wielkość
nakładów projekt realizowany jest etapami.
Podobszar Kaczy Dołek
W 2018 r. w ramach realizacji podstawowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
„Zagospodarowanie bulwarów Kanału Bystrego i wykonanie ścieżek rowerowych” zlecono
aktualizację dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo - rowerowo narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona- etap II”.
5.6. Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Augustowa
Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Augustowa na lata 2014 – 2018 został uchwalony przez
Radę Miejską w Augustowie uchwałą Nr XXXVI/289/14 w dniu 29 września 2014 r.
Podstawowe cele i działania ustalone w Programie były następujące:
1. Wykorzystanie środków prawnych i organizacyjnych dla zabezpieczenia obiektów
zabytkowych.
2. Wykorzystanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako instrumentu
przyczyniającego się do poprawy ładu przestrzennego gminy oraz ochrony zabytków.
3. Monitorowanie stanu zachowania zabytków oraz działania na rzecz jego poprawy.
4. Objęcie ochroną prawną szczególnie wartościowych zabytków.
5. Stworzenie zachęt finansowych zmierzających do poprawy stanu zachowania zabytków
dla właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
6. Promocja adaptacji obiektów zabytkowych na obiekty o funkcji turystycznej i usługowej.
7. Zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej obiektów będących własnością gminy.
8. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych przeznaczonych
na opiekę nad zbytkami.
9. Pomoc przy pozyskiwaniu środków budżetowych i unijnych przeznaczonych na remonty
i restauracje obiektów zabytkowych.
10. Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
11. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców gminy nt. Wagi kultywowania
tradycji kulturowych regionu.
12. Wyeksponowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego gminy.
13. Działania na rzecz estetyki krajobrazu kulturowego.
14. Promocja dziedzictwa kulturowego gminy.
Gmina Miasto Augustów posiada założoną gminną ewidencję zabytków od roku 2005, która była
aktualizowana w roku 2013 w formie kart ewidencyjnych.
Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków włączono ogółem – 127 obiektów w tym:
a) 46 obiektów jest wpisanych do rejestru,
b) 81 obiektów jest wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków,
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c) zabytki archeologiczne włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków – łącznie 43,
d) zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków – 7 obiektów.
Zabytki nieruchome
1. Budynek mieszkalny przy ul 3 Maja 19 w Augustowie. Nieruchomość, na której położony
jest budynek, nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, budynek ujęty
jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych pod Nr ewid. 66.
Zabytki ruchome
W roku 2017 Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku po rozpatrzeniu
wniosku osoby fizycznej włączył do wojewódzkiej ewidencji zabytków motocykl marki AWO Simson
425S z 1958 prod. NRD.
Pozyskiwanie przez gminę inwestorów na zagospodarowanie obiektów zabytkowych.
1. Gmina Miasto Augustów w 2017 roku nabyła prawo użytkowania wieczystego zabudowanej
nieruchomości oznaczonej nr geodez. 862/3 położonej w Augustowie przy
ul. Kolejowej. Budynek znajdujący się na ww. nieruchomości wpisany jest do rejestru
zabytków Miasta Augustowa, zgodnie z decyzją Nr. KLWWZ640/14/75 Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 30 czerwca 1975 r. – pod pozycją A-364,
2. Gmina Miasto Augustów w 2017 roku sprzedała lokal mieszkalny Nr 2 w budynku położonym
przy Rynku Zygmunta Augusta 16 w Augustowie znajdującym się na nieruchomości
oznaczonej nr geodez. 3229/1. Nieruchomość przy Rynku Zygmunta Augusta 16
w Augustowie wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych b. województwa suwalskiego
pod Nr A-939 z dnia 30.11.1992 r.,
3. Gmina Miasto Augustów w 2017 roku sprzedała zabudowaną nieruchomość oznaczoną
nr geodez. 3460/7 położoną przy Rynku Zygmunta Augusta 8 w Augustowie.
Nieruchomość przy Rynku Zygmunta Augusta 8 w Augustowie wpisana jest do rejestru
zabytków pod nr 573 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Suwałkach z dnia 16.03.1987 r. znak KL.WKZ 534/573/d/87,
4. Gmina Miasto Augustów w 2018 roku sprzedała lokale mieszkalne Nr 1, 2, 3, 4 i 5 (łączny
udział w gruncie 7112/10000) wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku położonym
przy Rynku Zygmunta Augusta 4 w Augustowie znajdującym się na nieruchomości oznaczonej
nr geodez. 860/2. Nieruchomość przy Rynku Zygmunta Augusta 4 w Augustowie wpisana
jest do rejestru zabytków nieruchomych b. województwa suwalskiego pod Nr A-938 z dnia
30.11.1992 r.,
5. Gmina Miasto Augustów w 2018 roku sprzedała zabudowaną nieruchomość oznaczoną
nr geodez. 3438/4 położoną przy ul. 3 Maja 19 w Augustowie. Nieruchomość
przy ul. 3 Maja 19 w Augustowie nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków,
a budynek położony na ww. nieruchomości ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków
nieruchomych pod Nr ewid. 66.
Wykorzystanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako instrumentu
przyczyniającego się do poprawy ładu przestrzennego gminy oraz ochrony zabytków.
Wszystkie plany uwzględniają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zgodnie z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkie
projekty planów posiadają pozytywne uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
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Objęcie ochroną prawną szczególnie wartościowych zabytków.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Augustowa ds. Wpisania Kanału Augustowskiego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO pracował nad przygotowaniem nowego wniosku.
Na początkowym etapie prac przeprowadził analizę istniejącej dokumentacji pod kątem możliwości
jej wykorzystania na potrzeby wznowienia wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa.
Opracowana została „mapa drogowa” działań na rzecz wpisu Kanału Augustowskiego na Listę
Światowego Dziedzictwa. Nowy wniosek o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO wymaga innego rozłożenia akcentów w uzasadnieniu wpisu; konieczne
jest podkreślenie długofalowego wpływu Kanału Augustowskiego na otoczenie, w tym również
jego wpływu na stworzenie nowych wartości przyrodniczych i kulturowych, co było podkreślane,
jako symbiotyczne ich połączenie.
Została zgłoszona propozycja kolejności działań:
a. opracowanie memorandum kierowanego do polskich samorządów, wyjaśnienie celu działań,
tj. wznowienie prac nad wpisem, jednak w wersji znacząco rozszerzonej jako droga wodna
prowadząca od rzeki Wisły do Bałtyku.
b. Skierowanie memorandum do polskich samorządów, przez które przebiega Kanał Augustowski
wpisany jako Pomnik Historii (Sztabin, Augustów gm., Nowinka i Płaska; Starostwo
Powiatowe w Augustowie).
c. Zwołanie komitetu sterującego ds. wpisania Kanału Augustowskiego na listę UNESCO.
Została przeprowadzona analiza obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, w tym nie tylko obiektów o wartościach kulturowych, ale również o wartościach
przyrodniczych. Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa
w Warszawie w sprawie zmiany zakresu merytorycznego oraz z obszarowego wpisu.
W lipcu 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej, która miała zająć
się koordynacją najbliższych działań zmierzających w kierunku przygotowania ponownego wniosku
o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W spotkaniu wzięli
udział: Alena Klimovich, zastępca naczelnika Wydziału Kultury Obwodu Grodzieńskiego; Igor
Czarniawski, specjalista Republiki Białorusi ds. Kanału Augustowskiego; Piotr Karnasiewicz,
z-ca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych; Mariusz Siłakowski, przedstawiciel
Biebrzańskiego Parku Narodowego; Jarosław Borejszo, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego,
Lidia Klupsz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Burmistrz Miasta Augustowa. Spotkanie
prowadził pełnomocnik ds. Kanału Augustowskiego. Grupa robocza ustaliła, że wniosek Kanału
Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO powinien koncentrować
się na argumentacji, że jest to zabytkowy obiekt transgraniczny, położony na obszarze cennym
przyrodniczo z elementami historycznymi, zabytkowymi i kulturowymi, rozumiany jako obszar
odrz. Biebrzy po rz. Niemen (na odcinku pomiędzy m. Grodno a m. Druskienniki).
W 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Obwodu Grodzieńskiego w Grodnie
oraz z władzami Druskiennik na Litwie, gdzie została omówiona idea wpisu transgranicznego i zmiana
wpisu z kulturowego na kulturowo-przyrodniczy. W 2018 roku były prowadzone prace nad wnioskiem
mieszanym przyrodniczo-kulturowym i połączeniem tego z transgranicznym charakterem obiektu.
Planowano złożenie nowego wniosku w październiku 2018 r. Niestety nie udało się ustalić
spójnej
akceptowanej
przez
wszystkie
strony
propozycji
wiodących
zapisów
we wniosku. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego po Polskiej stronie Kanału
oraz reprezentanci Białorusi zgodnie ustalili, że należy dopracować formę wniosku i złożyć
go w następnym naborze.
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Realizacja zadań inwestycyjnych w strefie ochrony konserwatorskiej – układzie urbanistycznym
1. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Augustowie. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
"Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Augustowie".
2. Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie. W dniu 06.10.2017r. zawarta umowa
Nr 34/WI/2017 na wykonanie instalacji stanowiącej element Miejskiego Systemu Nadzoru
Wizyjnego w Augustowie w ulicy 3 Maja w Augustowie na odcinku od ulicy Hożej do ronda
Marconiego. Data rozpoczęcia robót budowlanych 06.10.2017r., data zakończenia robót
budowlanych – 13.11.2017 r.
3. Modernizacja żłobka nr 1 w Augustowie” W dniu 10.05.2017r. podpisana umowa nr 2/05/2017
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie”.
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Żabiej w Augustowie. Roboty budowlano –
montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017 r. Zgodnie
z zawartą umową Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017 r.
5. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek
Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej. Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie
od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017r. zgodnie z zawartą umową Nr 16/WI/2017 z dnia
07.08.2017 r.
6. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie. Roboty budowlano –
montażowe zostały wykonane w okresie od dnia 05.09.2017r. do dnia 28.12.2017 r. zgodnie
z zawartą umową Nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017 r.
7. Budowa obiektu budowlanego – baza kajakarzy wodnych w Augustowie. W dniu 02.01.2017 r.
podpisana umowa nr 1/I/BK/2017 na „Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej tj. wykonanie
dokumentacji projektowej ośrodka sporów wodnych – bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu
Gimnazjum Nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą w Augustowie”.
8. Budowa skate parku w Augustowie. Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy
o roboty budowlane nr 13/WI/2017 z dnia 06.06.2017 r.
Data rozpoczęcia robót:
06.06.2017 r.
Data zakończenia robót:
30.09.2017 r.
9. Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie. Wykonanie dokumentacji projektowej przez
firmę Projektowanie Nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach – w trakcie realizacji.
10. Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej
w Augustowie. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 21/IUG/2018 z dnia
03.07.2018r. z PHU "Pro-Gres" Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki –
w trakcie realizacji.
11. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35. Wykonanie robót budowlano
– montażowych – w trakcie realizacji.
12. Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową
nr 4/WI/2018 z dnia 22.02.2018 r.
13. Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie. Roboty budowlane
realizowane zgodnie z umową nr 35/WI/2017 z dnia 10.01.2018r. – w trakcie realizacji.
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Dbałość o stan zachowania zabytków
Gmina Miasto Augustów realizuje zadanie zlecone przez Wojewodę Podlaskiego z zakresu
cmentarnictwa wojennego zgodnie z ustawą o cmentarnictwie wojennym. W przedmiotowym zadaniu
ujęte są również obiekty wpisane do ewidencji zabytków, jak:
 Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, mogiła ofiar terroru niemieckiego z okresu II wojny
światowej przy ul. Przemysłowej, cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Sajenku
i Studzienicznej, cmentarz żydowski z okresu II wojny światowej przy ul. Waryńskiego.
Wymienione obiekty ujęte są do bieżącej konserwacji w powierzeniu zawartym z Przedsiębiorstwem
Transportowym „Necko” w Augustowie na utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich.
Ponadto w roku 2018 wykonano:
1) konserwację Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w następującym zakresie:
 uporządkowaniu i oczyszczeniu alei betonowych rozgraniczających kwatery,
 oczyszczenie alei głównej.
Koszt wyniósł 1 230,00 zł brutto.
2) konserwację mogiły zbiorowej Żołnierzy Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej
w następującym zakresie:
 naprawa ogrodzenia z rur stalowych i pomalowanie słupków ogrodzeniowych,
 przełożenie i wyrównanie nawierzchni wokół pomnika z płytek chodnikowych.
Koszt wyniósł 1691,15 zł brutto.
Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych przeznaczonych
na opiekę nad zabytkami.
W roku 2018 został sporządzony wniosek w sprawie przyznania w 2019 roku środków
finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
Przedmiotowy wniosek dotyczy wykonania remontu Cmentarza Żołnierzy Radzieckich
w Augustowie przy ul. Zarzecze.
Promocja dziedzictwa kulturowego gminy
W roku 2018 zostały wydane następujące wydawnictwa:
1. Broszura pt: SPACEREM PO AUGUSTOWIE wydana przez Gminę Miasto Augustów:
 Redakcja – Urząd Miejski w Augustowie
2. Przewodnik pt: 20 RZECZY, KTÓRE WARTO ZROBIĆ W AUGUSTOWIE wydany przez
Augustowską Organizację Turystyczną przy współfinansowaniu Gminy Miasta Augustów:
 Koncepcja, redakcja, opracowanie tekstu – Urząd Miejski w Augustowie,
 Zdjęcia – Jadwiga Koniecko,
 Tłumaczenie – Elżbieta Madden.
5.7. Wieloletni
plan
i kanalizacyjnych.

rozwoju

i

modernizacji

urządzeń

wodociągowych

Do zrealizowanych działań modernizacyjnych, ujętych w Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020 należą:
 Rozbudowa sieci wodociągowej (Ziemiańska, Prądzyńskiego, Rajgrodzka – Wójtowskie
Włóki, Derak (Borki)),
 Przebudowa sieci wodociągowej (Plaża Miejska),
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 Modernizacja sieci wodociągowej (Lipowiec),
 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (Obr. Westerplatte, Ziemiańska, Plaża Miejska,
Bagienna, Mokra, 3-go Maja, Pensjonatowa),
 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej (Glinki, Lisia, Arnikowa),
 Budowa przepompowni ścieków (Bagienna),
 Modernizacja ogrodzenia przepompowni ścieków (Przemysłowa, Lisia),
 Modernizacja kraty wstępnej mechanicznej, prasopłuczki oraz przebudowa piaskownika,
 Modernizacja stacji dozowania PIX,
 Modernizacja placu składowania skratek i piasku,
 Modernizacja punktu zlewczego,
 Modernizacja jednego z osadników wtórnych,
 Rozpoczęto prace związane z budową nowej studni wraz z pompownią wody.
5.8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Augustów.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Augustów został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
Nr IX/71/15 w dniu 23 czerwca 2015 r., zaktualizowany uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/123/15
w dniu 28 października 2015r. Jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego Gmina Miasto
Augustów może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
na działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza.
W 2018 r. zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
 przebudowa oświetlenia na ul. Licealnej – koszt 143 141,10 zł,
 termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku szkoły
Podstawowej nr 2 – koszt 2 200 898,22 zł,
 modernizacja budynku Żłobka nr 1 – koszt 1 797 218,05 zł,
 budowa sieci cieplnej rozdzielczej oraz przyłączy cieplnych do budynków –
koszt 1 479 785,27 zł.
5.9. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Augustów.
Program Ochrony Środowiska Miasta Augustów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 20192022, stanowi aktualizację i kontynuację dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska Miasta
Augustów na lata 2010-2014. Aktualizacja została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/15
z dnia 23 czerwca 2015 r. Zadania zawarte w opracowaniu pozwalają zapewnić odpowiednie warunki
życia mieszkańców przy zakładanym rozwoju gospodarczym i jednoczesnym poszanowaniu zasobów
i stanu środowiska naturalnego.
Program swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:
 ochronę środowiska przyrodniczego,
 gospodarkę wodną (wody powierzchniowe i podziemne),
 ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,
 bezpieczeństwo ekologiczne,
 kształtowanie świadomości ekologicznej,
 propagowanie proekologicznych form działalności gospodarczej.
Obecnie największym zagrożeniem jest zanieczyszczenie powietrza tzw. smog.
W ocenie powietrza Augustów został przypisany do strefy podlaskiej. Posiada mobilną stację
pomiarową do monitoringu jakości powietrza zlokalizowaną na ul. Zdrojowej, w której wykonywany
jest pomiar pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5, O3, NO2, SO2, C6H6, CO.
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Działania zrealizowane w roku 2018 w ramach tego Programu pokrywają
się z przedsięwzięciami zrealizowanymi w ramach w/w Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Dodatkowo były zrealizowane:
 budowa sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych – koszt 1 884 000 zł,
 tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zasad ochrony
środowiska,
 działania związane z utylizacją azbestu – usunięto 28,79 Mg.
5.10. Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Augustów.
Ocena stanu wdrażania za rok 2018 Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych
Gminy Miasta Augustów na lata 2017-2025 według poszczególnych obszarów przedstawia
się następująco:
Obszar I. Uzależnienia
Cel I.1. Zminimalizowanie zjawiska uzależnienia (od alkoholu, narkotyków) wśród mieszkańców Augustowa
Działania w ramach kierunku
Rok 2018
Uwagi/realizatorzy
Kierunki
wskaźniki
I.1.A.1. Udostępnienie
Miejska Komisja
Wspieranie:
I.1.A
Ułatwienie osobom uzależnionym
 Liczba placówek oferujących specjalistyczne Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Organizacje
osobom
z informacji
wsparcie osobom uzależnionym :
o możliwościach skorzystania  wsparcie specjalistyczne finansowane przez
pozarządowe,
problemem
Placówki oświatowe,
uzależnień dostępu ze specjalistycznego
Gminę Miasto Augustów
wsparcia.
Zespół Interdyscyplinarny,
do
I.1.A.2. Motywowanie i
Miejski Ośrodek Pomocy
specjalistycznego
 Liczba osób korzystających
kierowanie osób
Społecznej w Augustowie,
wsparcia
ze specjalistycznego wsparcia:
uzależnionych do podjęcia
Gmina Miasto Augustów
 poradnictwo prowadzone przez
terapii uzależnień.
Podmioty aktywne
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w obszarze usług
I.1.A.3. Dostosowanie
w Augustowie – 101 osób porady prawne, 44 medycznych, różnorodnych
oferty specjalistycznego
osób - porady psychologiczne
wsparcia osób uzależnionych
form wsparcia
do ich potrzeb (charakter
specjalistycznego.
wsparcia, liczba podmiotów
udzielających wsparcia,
dostępność komunikacyjna).
I.1.A.4. Prowadzenie
kompleksowego wsparcia
skierowanego do środowisk,
w których występuje problem
uzależnienia.
Profilaktyka:
I.1.B Prowadzenie
szeroko
rozumianej
profilaktyki
skierowanej
do dorosłych,
dzieci i młodzieży.

I.1.B.1. Promowanie
zdrowego stylu życia.
I.1.B.2. Opracowanie,
promocja
i realizacja programów
profilaktycznych
i edukacyjnych skierowanych
do rodziców i dzieci, ich
rozwijanie i wzbogacanie.

 Liczba przedsięwzięć o charakterze
profilaktycznym:
 zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z
rodzin z problemem alkoholowym z
uwzględnieniem między innymi zespołu FAS
prowadzone przez Centrum Wspierania
Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” oraz
GABIK.
 warsztaty profilaktyczno -terapeutyczne w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla
uczniów szkól podstawowych i gimnazjów
 szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych wraz ze sprawdzaniem
potencjalnej dostępności alkoholu dla osób
niepełnoletnich na terenie Miasta
Augustowa,
 działalność podmiotów w zakresie opieki i
wychowania dzieci z rodzin
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Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Organizacje
pozarządowe,
Placówki oświatowe,
Zespół Interdyscyplinarny,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Augustowie,
Gmina Miasto Augustów
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wieloproblemowych oraz wymagającej
szczególnej opieki – otwarte konkursy ofert,
 programy rekreacyjno – sportowe
z uwzględnieniem programów
profilaktycznych
 poradnictwo prawne i psychologiczne
prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej
w Augustowie.

Obszar II. Bezrobocie, ubóstwo, bezdomność
Cel II.1. Zmniejszenie skali zjawiska bezrobocia w Augustowie
Działania w ramach kierunku
Kierunki
Wspieranie:
II.1.A.
Ułatwianie
dostępu
do
usług
sprzyjających podjęciu
pracy przez osoby
korzystające z pomocy
społecznej.
II.1.B. Zwiększenie
liczby miejsc pracy,
w tym
również
w ramach
robót
publicznych
(organizowanych
przez samorząd
gminy)
II.1.C. Zmniejszanie
skutków finansowych
bezrobocia
Profilaktyka:
II.1.D. Profilaktyka
wobec
grup
społecznych
szczególnie narażonych
na oddalenie od rynku
pracy

Rok 2018
Wskaźniki
II.1.A.1. Udostępnianie
osobom  Liczba dostępnych usług
bezrobotnym informacji o możliwościach
sprzyjających podjęciu
zdobywania /podnoszenia kwalifikacji
pracy przez osoby
i uzyskania zatrudnienia.
korzystające z pomocy
społecznej – prace
II.1.C.1. Udzielanie przez MOPS pomocy
społecznie użyteczne.
osobom bezrobotnym, w różnych formach,
w tym finansowej.
 Liczba osób/rodzin, które
wyszły z systemu pomocy
społecznej i usamodzielniły
się - 234

Uwagi/realizatorzy

II.1.D.1. Aktywizacja zawodowa
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Augustowie i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Augustowie.
II.1.D.4. Upowszechnianie ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy,
upowszechnianie informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Warsztat
Terapii
Zajęciowej
w Augustowie,
Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Augustowie,
Gmina
Miasto
Augustów (w tym
Wydz.
Edukacji
i Sportu),
Powiatowy
Urząd
Pracy w Augustowie.

 Liczba
przedsięwzięć
profilaktycznych – WTZ
zadnia: Bożonarodzeniowy
konkurs
osób
z
niepełnosprawnością,
Podążamy za wyzwaniem;
ŚDS:
Rehabilitacja,
edukacja,
integracja
–
aktywni
na
wiele
sposobów”,
Fundacja
„Mamy Mamy” „Jestem”
Augustowski
dzień
Integracji
z
osobami
Niepełnosprawnymi,
 Liczba
osób
objętych
profilaktyką - 100

PUP Augustów
Gmina
Miasto
Augustów,
Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Augustowie,
Organizacje
pozarządowe.

Cel II.2. Zwiększenie motywacji osób bezrobotnych do podjęcia pracy
Kierunki
Wspieranie:
II.2.A. Prowadzenie
działań wynikających
z zadań gminy na rzecz
aktywizacji
bezrobotnych.
II.2.B. Wspieranie
rozwoju
ekonomii
społecznej.

Działania w ramach kierunku

Rok 2018

II.2.B.1. Aktywizacja osób bezrobotnych
korzystających
z pomocy
społecznej
poprzez prace w ramach prac społecznie
użytecznych.
II.2.B.2. Opracowanie
i
realizacja
projektów służących aktywizacji osób
bezrobotnych, w tym współfinansowanych
z funduszy zewnętrznych.
II.2.B.3. Współpraca MOPS z podmiotami
podejmującymi inicjatywy na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych.

 Liczba
podmiotów,
z
którymi MOPS podjął
współpracę mającą na celu
aktywizację
osób
bezrobotnych
–
1
(organizacja
prac
społecznie użytecznych –
współpraca z PUP)
 Liczba odbiorców działań
aktywizujących – liczba
rodzin, która otrzymała
pomoc
z
powodu
bezrobocia - 420
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Proponowani
realizatorzy działań
Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Augustowie,
Gmina
Miasto
Augustów,
Ośrodek
Wsparcia
Ekonomii Społecznej,
PUP Augustów,
Organizacje
pozarządowe.
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Cel II.3 Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy MOPS z powodu ubóstwa
Działania w ramach kierunku
Rok 2018
Kierunki
Wskaźniki
II.3.A.1 Pomoc osobom korzystającym z
Wspieranie:

Liczba
działań
pomocy
w
uzyskaniu
kwalifikacji
II.3.A Prowadzenie
pomocowych – 2 prace
działań pomocowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia.
społecznie użyteczne,
dla
osób
praca
socjalna
korzystających
motywująca
do
z pomocy
społecznej
podjęcia zatrudnieni –
w usamodzielnianiu
współpraca z PUP,
się.

Liczba osób objętych
działaniami
pomocowymi. liczba
rodzin, która otrzymała
pomoc
z
powodu
bezrobocia - 420
II.3.B.1 Udostępnianie
informacji
Profilaktyka:
o aktualnych
ofertach
pracy
II.3.B Prowadzenie
szeroko
rozumianej w różnorodnych środkach przekazu.
informacji dotyczącej
aktywizacji
osób
bezrobotnych
oraz
informacji dotyczących
ofert pracy.

Proponowani
realizatorzy działań
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Augustowie,
Organizacje
pozarządowe

•
Liczba
kanałów
dystrybucji informacji – 3
strona
internetowa
Powiatowego Urzędu Pracy w
Augustowie,
gablota
Powiatowego Urzędu Pracy w
Augustowie, tablica ogłoszeń
w MOPS

PUP,
Gmina
Miasto
Augustów,
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Augustowie

Rok 2018

Proponowani
realizatorzy działań
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Augustowie,
Gmina
Miasto
Augustów,
Zespół
Interdyscyplinarny,
Komenda
Powiatowa
Policji,
Poradnia
Psychologiczno
–
Pedagogiczna
w Augustowie,
placówki oświatowe,
Organizacje
pozarządowe,
Podmioty
aktywne
w obszarze
usług
medycznych,
różnorodnych
form
wsparcia
specjalistycznego.

Obszar III. Rodzina i przeciwdziałanie przemocy
Cel III.1 Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie
Działania w ramach kierunku
Kierunki
III.1.A.1
Wspieranie:
III.1.A Ułatwienie
dostępu
do kompleksowego
wsparcia
osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie.
III.1.B Zwiększenie
dostępności
do poradnictwa
specjalistycznego.

Zwiększenie liczby punktów świadczących
bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną,
usługi mediatora.
III.1.A.2 Pomoc
w
podnoszeniu
kwalifikacji
osób zaangażowanych
w rozwiązywania problemów w zakresie
pomocy osobom doznającym przemocy.
III.1.A.3 Pomoc
ofiarom
przemocy
w nawiązaniu
kontaktu
ze specjalistycznymi Ośrodkami dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
III.1.A.4 Prowadzenie
grup
terapeutycznych, grup wsparcia i grup
edukacyjnych
wspierających
ofiary
przemocy.
III.1.A.5 Pomoc dzieciom w związku
z występowaniem przemocy w rodzinie.
III.1.A.6 Wzbudzanie
wrażliwości
społeczeństwa na problem przemocy:
zachęcanie
do przełamania
lęku
blokującego
przed
informowaniem
odpowiednich służb o zjawisku przemocy
(doświadczanym, obserwowanym).
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 Liczba
placówek
uczestniczących
w kompleksowym wsparciu
osób dotkniętych przemocą
w rodzinie – ZI składa się
z osób 31.Liczba osób
dotkniętych przemocą w
rodzinie
posiadających
dostęp do kompleksowego
wsparcia – 106 procedur
Niebieskich Kart,
 Liczba
podmiotów
świadczących poradnictwo
specjalistyczne:
10 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Augustowie,
Miejska
Komisja
Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, 2 Punkty
Konsultacyjne,
Grupa
Wsparcia „Razem Łatwiej”,
Centrum
Wspierania
Rozwoju Dziecka „Piotruś
Pan”,
GABIK,
Stowarzyszenie „Tęcza”,
Stowarzyszenie na Rzecz
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Pomocy Społecznej w
Augustowie,
Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
 Liczba miejsc, w których
dostępne jest poradnictwo
specjalistyczne- 10
III.1.C.1 Objęcie wszystkich uczniów
w szkołach pomocą w formie zajęć
profilaktycznych.
III.1.C.2 Prowadzenie
działań
profilaktycznych skierowanych do dzieci i
młodzieży
ze środowisk
szczególnie
zagrożonych, uczęszczających do placówek
wsparcia dziennego.
III.1.C.4 Upowszechnianie
informacji
o placówkach pomocowych i programach
profilaktycznych realizowanych na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
III.1.C.5 Informowanie
społeczeństwa
lokalnego o możliwościach korzystania
z pomocy specjalistów.
III.1.C.6 Udostępnienie
pomocy
specjalistycznej,
której
celem
jest
rozwiązywanie trudnych sytuacji w rodzinie
bez zastosowania różnych form agresji.
III.1.C.7 Prowadzenie szeroko rozumianej
profilaktyki zachowań agresywnych wśród
dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci ze środowisk
zagrożonych występowaniem przemocy.
III.1.C.8 Budowanie
wrażliwości
społeczeństwa na zjawisko występowania
przemocy w otoczeniu.
Cel III.2 Poprawa sytuacji dzieci z rodzin wieloproblemowych
Profilaktyka:
III.1.C Prowadzenie
działań na rzecz
zaniechania
różnorodnych form
przemocy.

Kierunki

Działania w ramach kierunku

Wspieranie:
III.2.A
Zintegrowan
y system działań na
rzecz poprawy sytuacji
dzieci
z
rodzin
wieloproblemowych.

III.2.A.1 Rozwijanie działalności placówek
wsparcia dziennego funkcjonujących na
terenie miasta Augustowa.
III.2.A.2 Udostępnienie
wsparcia
specjalistycznego dzieciom z rodzin
wieloproblemowych.
III.2.A.3 Rozwój
form
wsparcia
skierowanego do dzieci i młodzieży np.
wychowawcy podwórkowego

Profilaktyka:
III.2.B Promocja
właściwych wzorców
rodziny oraz pełnienia
ról w rodzinie.
III.2.C Ułatwienie
dostępu
do pomocy
psychologiczno
–
pedagogicznej
dzieciom
z rodzin
wieloproblemowych.

III.2.B.1 Praca środowiskowa promująca
właściwe wzorce rodziny.
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 Liczba podjętych działań - 1

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Augustowie,
Zespół
Interdyscyplinarny
Gminy
Miasta
Augustów,
Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Augustowie,
Gmina
Miasto
Augustów,
Komenda
Powiatowa
Policji,
Placówki oświatowe,
Ochotniczy
Hufiec
Pracy
Organizacje
pozarządowe,
Podmioty
aktywne
w obszarze
usług
medycznych,
różnorodnych
form
wsparcia
specjalistycznego.

Rok 2018
Wskaźniki:
 Liczba
elementów
funkcjonujących
w zintegrowanym systemie
działań na rzecz poprawy
sytuacji dzieci z rodzin
wieloproblemowych – 9:
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Augustowie,
5
placówek
wsparcia
dziennego,
Poradnia
Psychologiczno
–
Pedagogiczna
w
Augustowie,
Centrum
Wspierania
Rozwoju
Dziecka ”Piotruś Pan”,
GABIK.

Liczba inicjatyw służących
promocji
właściwych
wzorców rodziny - 12

Liczba
miejsc,
które
świadczą
pomoc
psychologicznopedagogiczną
dzieciom
z rodzin
wieloproblemowych –9: 5
placówek
wsparcia
dziennego, Stowarzyszenie
na
Rzecz
Pomocy
Społecznej w Augustowie,
Gabinet
Psychoterapii
Justyna
Paszkowska,

Proponowani
realizatorzy działań
Gmina
Miasto
Augustów,
Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Augustowie,
Ochotniczy
Hufiec
Pracy,
Organizacje
pozarządowe.

Gmina
Miasto
Augustów,
Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Augustowie,
Organizacje
pozarządowe.
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Centrum
Wspierania
Rozwoju Dziecka „Piotruś
Pan”, GABIK.

Cel III.3 Poszerzenie możliwości wsparcia rodzin w pełnieniu roli opiekuńczej
Działania w ramach kierunku
Rok 2018
Kierunki
Wskaźniki:
III.3.A.1 Pomoc specjalistyczna dla rodzin  Liczba rodzin objętych
Wspieranie:
mających
trudności
w prawidłowym
III.3.A Prowadzenie
asystenturą w stosunku do
różnorodnych
form pełnieniu roli opiekuńczej.
potrzeb- 100% - 23 rodzin.
III.3.A.2 Pomoc rodzinom posiadającym  Liczba stosowanych form
pracy
z rodziną, w tym trudności we właściwym sprawowaniu
pracy z rodziną 5: praca
rozwój
asystentury opieki nad dziećmi w formie pracy
socjalna, socjalna, asystent
socjalnej, asystentury rodziny, placówki
rodziny.
rodziny,
poradnictwo
wsparcia dziennego oraz specjalistycznego
specjalistyczne, wsparcie w
poradnictwa.
placówkach
wsparcia
dziennego,
pomoc
materialna .
 Liczba
podmiotów
oferujących
wsparcie
rodzinom
wieloproblemowym - 9.
III.3.B.1 Pomoc specjalistyczna dla rodzin  Liczba rodzin zagrożonych
Profilaktyka:
napotykających pierwsze trudności w
III.3.B Wspieranie
kryzysem
i objętych
rodzin
zagrożonych prawidłowym pełnieniu roli opiekuńczej
wsparciem – 23 rodzin
III.3.B.3
Monitorowanie
rodzin
kryzysem.
objętych
wsparciem
zagrożonych kryzysem przez pracowników
asystentów rodziny.
socjalnych, asystentów rodziny i pedagogów
szkolnych.
III.3.B.4 Dostęp do pomocy specjalistycznej
w celu rozwiązania trudnych sytuacji,
poradnictwa.

Proponowani
realizatorzy działań
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Augustowie,
Gmina
Miasto
Augustów,
Organizacje
pozarządowe,
Poradnie
PsychologicznoPedagogiczne

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Augustowie,
Gmina
Miasto
Augustów,
Organizacje
pozarządowe,
Poradnie
PsychologicznoPedagogiczne

Obszar IV. Seniorzy i osoby niepełnosprawne
Cel IV.1 Zmniejszenie wszelkich barier utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
Działania w ramach kierunku
Rok 2018
Proponowani Realizatorzy
Kierunki
działań
IV.1.A.1 Zmiana postaw społeczności
Gmina Miasto Augustów,
Wspieranie:
 Liczba rodzin zagrożonych
lokalnej wobec niepełnosprawności,
Organizacje pozarządowe
IV.1.A.1 Wspieranie
kryzysem i objętych
inicjatyw
mających kształtowanie postaw sprzyjających
wsparciem – 23 rodzin
na celu niwelowanie integracji społecznej osób
objętych wsparciem
z niepełnosprawnością.
trudności
asystentów rodziny.
IV.1.A.2 Organizowanie i prowadzenie
w funkcjonowaniu
 Organizowanie lokalnych,
szkoleń, kursów, warsztatów, grup
osób
regionalnych i
środowiskowego wsparcia celem
niepełnosprawnych.
ogólnopolskich imprez
aktywizacji osób niepełnosprawnych.
kulturalnych, sportowych,
IV.1.A.3 Organizowanie i prowadzenie
turystycznych i
szkoleń, kursów i warsztatów dla członków
rekreacyjnych dla osób
rodzin osób niepełnosprawnych,
niepełnosprawnych
opiekunów, kadry i wolontariuszy
wspierających ich
bezpośrednio zaangażowanych w proces
aktywność w tych
rehabilitacji zawodowej lub społecznej
dziedzinach: Konkurs
osób niepełnosprawnych.
Bożonarodzeniowy WTZ,
IV.1.A.4 Prowadzenie poradnictwa
III Przegląd Twórczości
psychologicznego, prawnego.
Osób z
IV.1.A.5 Organizowanie lokalnych,
niepełnosprawnością –
regionalnych i ogólnopolskich imprez
ŚDS.
kulturalnych, sportowych, turystycznych i
 Utworzenie 2 mieszkań
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
chronionych dla osób
wspierających ich aktywność w tych
niepełnosprawnych i
dziedzinach.
starszych.
IV.1.A.6 Promowanie aktywności
i twórczości osób niepełnosprawnych
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w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego.
IV.1.A.7 Prowadzenie kampanii
informacyjnych na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji.
IV.1.A.8 Utworzenie mieszkania
chronionego dla osób niepełnosprawnych.
IV.1.B.1. Edukacja społeczeństwa
Profilaktyka:
w zakresie zachowania się wobec osób
IV.1.B Budowanie
świadomości lokalnego niepełnosprawnych.
IV.1.B.3. Kształtowanie świadomości
społeczeństwa
o obecności
osób potrzeb i ograniczeń osób
z niepełnosprawnościa z niepełnosprawnością wśród projektantów
mi,
barierach,
z i zlecających inwestycje publiczne.
którymi borykają się IV.1.B.4. Konsultowanie rozwiązań
w obiektach użyteczności publicznej
osoby
z niepełnosprawnościa ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
IV.1.B.5. Realizacja w nowych lub
mi i ich potrzebach.
remontowanych obiektach użyteczności
publicznej i przestrzeni publicznej
rozwiązań przyjaznych osobom
z niepełnosprawnością.
Cel IV.2 Poprawa warunków życia seniorów
Kierunki

Działania w ramach kierunku

Wspieranie:
IV.2.A Stworzenie
warunków
do inicjowania
i rozwijania
różnorodnych
form
wsparcia dla osób
starszych.
IV.2.B Ułatwienie
seniorom
dostępu
do dóbr kultury.

IV.2.A.1 Realizacja działań na rzecz
zdrowego żywienia starszych osób.
IV.2.A.2 Tworzenie miejskich przestrzeni,
rozwiązań
architektonicznych
i
komunikacyjnych przyjaznym seniorom.
IV.2.A.3 Bezpłatna
pomoc
prawna
i psychologiczna.
IV.2.A.4 Organizacja działań o tematyce
prozdrowotnej.
IV.2.A.5 Utworzenie placówki wsparcia
dziennego dla osób starszych.
IV.2.A.6 Utworzenie
mieszkania
chronionego dla osób starszych.
IV.2.A.7 Utworzenie
Klubu
Seniora,
w którym
odbywałyby
się
zajęcia
dla seniorów.

IV.2.C.1 Upowszechnianie informacji o
Profilaktyka:
ofercie
i
możliwościach
wsparcia
IV.2.C Tworzenie
dedykowanych seniorom (w tym Poradnik
warunków
uczestnictwa
osób Seniora).
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 Liczba przedsięwzięć na
rzecz
budowania
świadomości
lokalnego
społeczeństwa o obecności
osób
z niepełnosprawnościami- 4
(sprawozdanie z realizacji
programu
współpracy
Miasta
Augustowa
z
organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi w
sferze pożytku publicznego
za rok 2018)

Organizacje pozarządowe,
Gmina Miasto Augustów

Rok 2018
Wskaźniki
 Liczba przedsięwzięć na
rzecz tworzenia warunków
do inicjowania
i
rozwijania różnych form
wsparcia osób starszych –
5 (2 - zadania realizowane
przez Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Społecznej
,
działalność
Rady
Seniorów
Miasta
Augustowa, organizacja II
Augustowskiego
Dnia
Seniora,
zadanie
realizowane
przez
Stowarzyszenie Aktywni
Seniorzy),
 Liczba
inicjatyw
ułatwiających seniorom
dostęp do dóbr kultury – 2
(wyjazd seniorów na
spektakl zorganizowany
przez
MOPS
w
Augustowie do Opery I
Filharmonii Podlaskiej),
wyjazd
zorganizowany
przez Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Społecznej
w Augustowie w ramach
zadnia „Otwarci na każde
wyzwanie – realizacja
zadań na rzecz starszych
mieszkańców
Augustowa).

Proponowani Realizatorzy
działań
Usługodawcy,
Organizacje pozarządowe,
Rada Seniorów,
Gmina Miasto Augustów,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Augustowie

 Liczba
przedsięwzięć
służących
tworzeniu
warunków do aktywizacji
i rozwoju zainteresowań

Usługodawcy,
Organizacje pozarządowe,
Rada Seniorów,
Gmina Miasto Augustów,
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w podeszłym
wieku
w kulturze,
wypoczynku,
spotkaniach,
szkoleniach
w celu
aktywizacji i rozwoju
zainteresowań.

IV.2.C.2 Organizowanie i promowanie
wolontariatu na rzecz osób starszych.
IV.2.C.3 Rozwijanie
wolontariatu
rówieśniczego tj. seniorzy dla seniorów.
IV.2.C.4 Wspieranie aktywności seniorów.
IV.2.C.5 Zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu
seniorów
poprzez
aktywizację społeczną.

osób w podeszłym wieku
– 2 zadnia realizowane
przez Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Społecznej
oraz
działalność
organizacji
pozarządowych
działających na rzecz osób
starszych, Augustowskie
Placówki
Kultury są
siedzibą wielu organizacji
pozarządowych
zrzeszających
osoby
starsze i działających na to
środowisko.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Augustowie

Obszar V. Pomoc społeczna
Cel V.1 Zwiększenie aktywności mieszkańców Augustowa
Działania w ramach kierunku
Kierunki

Rok 2018
Wskaźniki

Profilaktyka:
V.1.B Informowanie
mieszkańców
i konsultowanie
z nimi
działań mających wpływ na
ich życie.
V.1.C Promocja
aktywnych
postaw
mieszkańców.

V.1.A.1 Kreowanie przestrzeni
i tworzenie warunków sprzyjających
aktywności obywatelskiej (budżet
obywatelski, konsultacje społeczne,
inicjatywa obywatelska, inicjatywa
lokalna, miejsce na spotkania
i działania organizacji pozarządowych,
i in.).
V.1.A.2 Informowanie mieszkańców o
możliwościach wpływania na warunki
życia i funkcjonowania gminy jako
wspólnoty mieszkańców.
V.1.A.3 Powierzanie i wspieranie
zadań ze sfery publicznej do realizacji
przez organizacje pozarządowe
(wyłaniane zgodnie z obowiązującym
prawem).
V.1.A.4 Prowadzenie kampanii
zachęcających do przekazywania 1%
podatku na lokalne organizacje OPP.
V.1.B.1 Identyfikacja dobrych praktyk
w zakresie aktywizowania
mieszkańców, wdrażanie ich w Mieście
Augustów.
V.1.C.1 Promowanie aktywnych
postaw mieszkańców oraz ich grup
formalnych i nieformalnych (np. przez
nagradzanie, dofinansowanie
podejmowanych inicjatyw).

Kierunki

Działania w ramach kierunku

Wspieranie:
V.2.A Poprawa
warunków do realizacji
zadań ustawowych przez
MOPS w Augustowie:
lokalowych
finansowych

V.2.A.1 Zabezpieczenie odpowiednich
warunków do realizacji zadań
w obszarze pomocy społecznej
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Augustowie:

zagwarantowany potencjał
finansowy umożliwiający

Wspieranie:
V.1.A Budowa
świadomości społecznej i
obywatelskiej mieszkańców,
otwartość
instytucji
publicznych
na potrzeby
środowiska
lokalnego,
partnerstwo
w realizacji
zadań.

 Liczba inicjatyw służących
budowaniu świadomości
społecznej i obywatelskiej –
Budżet Obywatelski Miasta
Augustowa
 Liczba instytucji otwartych
na potrzeby środowiska
lokalnego – jednostki Gminy
Miasta Augustów
 Liczba zadań realizowanych
w partnerstwie- Spółdzielnia
socjalna z udziałem Gminy
Miasta Augustów.

 Liczba kanałów dystrybucji
informacji do mieszkańców –
2- Strona Internetowa Urzędu
Miejskiego w Augustowie,
Informator Miejski
Augustów,
 Liczba podmiotów
konsultujących
z mieszkańcami działania
rzutujące na ich życie – 2Urząd Miejski., Zespół
Interdyscyplinarny,
 Liczba inicjatyw
promujących aktywne
postawy mieszkańców –
Senior na Medal- inicjatywa
Rady Seniorów Miasta
Augustowa.
Cel V.2 Poprawa warunków funkcjonowania pomocy społecznej w Augustowie




Rok 2018
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Liczba wprowadzonych
zmian poprawiających
warunki do realizacji
zadań ustawowych przez
MOPS w Augustowie - 0

Proponowani
Realizatorzy działań
Gmina Miasto
Augustów,
Rada Miejska
w Augustowie,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Augustowie

Gmina Miasta
Augustów,
Rada Miejska
w Augustowie,
Organizacje
pozarządowe.

Proponowani
Realizatorzy działań
Gmina Miasto
Augustów
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kadrowych
sprzętowych

Profilaktyka:
V.2.B Monitorowanie
sytuacji
społecznej
w
zakresie
przewidzianym
ustawą o pomocy społecznej
i reagowanie
zgodnie
z potrzebami;
V.2.C Efektywne
korzystanie przez MOPS w
Augustowie z posiadanych
zasobów
V.2.D Rozwój zawodowy
pracowników MOPS

realizację zadań, elastyczny na
ciągły wzrost zadań
realizowanych przez Ośrodek,

potencjał techniczny
umożliwiający realizację zadań,
budynek dostosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnością,
stworzenie miejsca do rozmów
indywidualnych pracowników
socjalnych z klientami, zasoby
(wyposażenie) umożliwiające
prowadzenia pracy w
środowiskach, w tym odpowiedni
transport,

zapewnienie odpowiedniego
potencjału kadrowego
rozumianego jako liczba
pracowników adekwatna do
realizacji zadań oraz
zabezpieczenie odpowiednich
warunków pracy, a także
możliwości rozwoju
zawodowego.
V.2.A.2 Realizacja lokalnych
programów uwzględniających potrzeby
mieszkańców.
V.2.A.3 Umożliwienie prowadzenia
działań skierowanych do mieszkańców
Augustowa w związku z trudną
sytuacją życiową, w szczególności
mieszkań chronionych, placówki
wsparcia dziennego dla osób starszych,
specjalistycznej placówki wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży,
wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.
V.2.B.1 Podejmowanie innych zadań
z zakresu
pomocy
społecznej
wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych, projektów
socjalnych
skierowanych
do mieszkańców Augustowa.
V.2.C.1 Dbałość o posiadane zasoby
kadrowe i materialne, w tym
doskonalenie i aktualizacja kwalifikacji
kadry kierowniczej i pracowników
MOPS.



Częstotliwość
monitorowania
sytuacji
społecznejdziałalność
bieżąca,
powstanie
2
mieszkań chronionych,
 Liczba reakcji na nowe
potrzeby w stosunku do ich
liczby – praca bieżąca
 Liczba
ofert
rozwoju
zawodowego,
z których
skorzystali
pracownicy
MOPS – 10 szkoleń w
których
wzięli
udział
pracownicy socjalni.

Gmina
Miasto
Augustów,
Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Augustowie,
Podmioty zajmujące
się
podnoszeniem
kwalifikacji
kadry
i pracowników
pomocy społecznej

5.11. Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Augustowa.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 został przyjęty Uchwałą
Nr XXXII/294/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2017r.W 2018r. zostały
zrealizowane zadania zapisane w Programie zgodnie z założeniami i w miarę możliwości finansowych.
Poniżej sprawozdanie z realizacji Programu:
Cel szczegółowy 1: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodzin
Termin
Zadanie
Wskaźnik
Realizatorzy
realizacji
1.Zapewnienie pomocy
MOPS Augustów
- Liczba rodzin objętych
materialnej rodzinom
2018
wsparciem: 770
wymagającym wsparcia
2. Dożywianie dzieci

- Liczba dzieci objętych
dożywianiem: 368

2018
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- MOPS Augustów
- organizacje pozarządowe

Źródła
finansowania
- dotacja z budżetu
państwa
- środki gminy
- dotacja z budżetu
państwa
- środki gminy
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3. Zapewnienie pomocy
osobom doznającym
przemocy w rodzinie, w tym
bezpiecznego schronienia w
specjalistycznym ośrodku
wsparcia dla ofiar przemocy

- Liczba prowadzonych
Niebieskich Kart:: 126
- Liczba osób, którym
udzielono pomocy w formie
schronienia w
specjalistycznym ośrodku
wsparcia dla ofiar
przemocy: 0

2018

- Zespół Interdyscyplinarny
- MOPS Augustów

- środki gminy

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

- Kwota przeznaczona na
współfinansowanie pobytu
dziecka w pieczy
zastępczej: 263.135,49 zł

2018

- MOPS Augustów

- środki gminy

Cel szczegółowy 2: Poprawa sytuacji dzieci z rodzin wieloproblemowych
Termin
Zadanie
Wskaźnik
Realizatorzy
realizacji
1. Utworzenie placówki
- Liczba utworzonych
- MOPS Augustów
socjoterapeutycznej dla dzieci placówek: 0
2018
- organizacje pozarządowe
i młodzieży
- Liczba placówek wsparcia
dziennego działających na
terenie Augustowa
2. Rozwijanie działalności
rozwijające swoją
placówek wsparcia dziennego działalność np. poprzez
- MOPS Augustów
funkcjonujących na terenie
realizację zadań
2018
- organizacje pozarządowe
miasta Augustowa
publicznych w ramach
otwartych konkursów,
wprowadzanie nowych form
pracy z dziećmi i młodzieżą:
5
- Liczba miejsc
- Gmina Miasto Augustów
3. Udostępnienie wsparcia
specjalistycznego wsparcia
- Poradnia Psychologiczno specjalistycznego dzieciom z
skierowanego do dzieci z
2018
Pedagogiczna
rodzin wieloproblemowych
rodzin wieloproblemowych:
- MOPS Augustów
3
- organizacje pozarządowe
- Liczba przeprowadzonych
4. Wyrównywanie szans
inicjatyw na rzecz
- Gmina Miasto Augustów
edukacyjnych, rozwojowych
wyrównywania szans
2018
- MOPS Augustów
dzieciom z rodzin
edukacyjnych, rozwojowych
- organizacje pozarządowe
wieloproblemowych
dzieciom z rodzin
wieloproblemowych: 14
- Liczba podmiotów
5. Rozwój form wsparcia
prowadzących usługi
- Gmina Miasto Augustów
skierowanego do dzieci i
społeczne skierowane do
2018
- MOPS Augustów
młodzieży np. wychowawcy
dzieci i młodzieży np.
- organizacje pozarządowe
podwórkowego
wychowawcy
podwórkowego: 1
- Liczba rodzin objętych
wsparciem asystentów
6. Praca środowiskowa
rodziny: 23
- Gmina Miasto Augustów
promująca właściwe wzorce
- Liczba rodzin objętych
2018
- MOPS Augustów
rodziny
pracą socjalną: 813
- organizacje pozarządowe
- Liczba rodzin
wspierających: 0
7. Rozwijanie systemu
- Liczba przeprowadzonych
wsparcia dla rodziny (lub jej
kampanii: 0
- Gmina Miasto Augustów
poszczególnych członków)
- MOPS Augustów
2018
zróżnicowanego ze względu
- MKRPA Augustów
na różnorodność problemów i
- organizacje pozarządowe
potrzeb społecznych
Cel szczegółowy 3: Poszerzenie możliwości wsparcia rodzin w pełnieniu roli opiekuńczej
Termin
Zadanie
Wskaźnik
Realizatorzy
realizacji
1. Organizacja Klubu Rodzica - Liczba działających
zajmującego się wspieraniem
Klubów Rodzica: 0
- Gmina Miasto Augustów
2018
rodzin w pełnieniu roli
- organizacje pozarządowe
opiekuńczej
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Źródła
finansowania
-

- środki gminy

- środki gminy

- środki gminy

-

- dotacja z budżetu
państwa
- środki gminy

- środki gminy

Źródła
finansowania
-
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2. Pomoc specjalistyczna dla
rodzin mających trudności w
prawidłowym pełnieniu roli
opiekuńczej
3. Tworzenie miejsc spotkań
dla rodziców
4. Tworzenie grup wsparcia
dla rodziców przy
zastosowaniu zasady
pomocniczości
5. Pomoc rodzinom
posiadającym trudności we
właściwym sprawowaniu
opieki nad dziećmi w formie
w formie pracy socjalnej,
asystentury rodziny, placówki
wsparcia dziennego oraz
specjalistycznego
poradnictwa

- Liczba podmiotów
świadczących pomoc
specjalistyczną dla rodzin
mających trudności w
prawidłowym pełnieniu roli
opiekuńczej: 4
- Liczba przedsięwzięć
mających na celu tworzenie
miejsc spotkań dla
rodziców: 1
- Liczba działających grup
wsparcia: 2
- Liczba rodzin
posiadających trudności we
właściwym sprawowaniu
opieki nad dziećmi objętych
wsparciem asystentów
rodziny: 23
- Liczba rodzin
korzystających z pomocy
MOPS w Augustowie z
powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i potrzeby
ochrony macierzyństwa:
144
- Liczba dzieci
korzystających z placówek
wsparcia dziennego: 150
- Liczba kampanii
informacyjnych dla rodzin
na rzecz prawidłowego
pełnienia roli opiekuńczej: 0

2018

2018

2018

2018

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

- środki gminy
- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje pozarządowe

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje pozarządowe

6. Prowadzenie kampanii
informacyjnych dla rodzin, na
rzecz prawidłowego pełnienia
- Gmina Miasto Augustów
roli opiekuńczej, Organizacja
2018
- MOPS Augustów
Klubu Rodzica zajmującego
się wspieraniem rodzin w
pełnieniu roli opiekuńczej
7. Monitorowanie rodzin
- Liczba rodzin objętych
zagrożonych kryzysem przez
pracą socjalną: 813
- MOPS Augustów
pracowników socjalnych,
- Liczba rodzin objętych
2018
asystentów rodziny i
wsparciem asystentów
pedagogów szkolnych
rodziny: 23
Cel szczegółowy 4: Tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze wspierania rodziny
Termin
Zadanie
Wskaźnik
Realizatorzy
realizacji
- Liczba dzieci z terenu
Augustowa umieszczonych
1. Zabezpieczenie środków
w pieczy zastępczej: 46
finansowych na utrzymanie
- Wysokość środków
dzieci z terenu Augustowa
- MOPS Augustów
finansowych Gminy Miasta
2018
umieszczonych w pieczy
Augustów wydatkowanych
zastępczej
na utrzymanie dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej: 263.135,49 zł
- Liczba szkoleń, w których
wzięli udział asystenci
rodziny: 5
2. Zapewnienie warunków do
- Liczba szkoleń, w których
rozwoju kwalifikacji
wzięli udział pracownicy
asystentów rodziny i
socjalni: 24
- Gmina Miasto Augustów
pracowników socjalnych i
- Liczba szkoleń
2018
- MOPS Augustów
innych osób zawodowo
skierowanych do osób
- organizacje pozarządowe
związanych z pracą z rodziną
zawodowo związanych z
wieloproblemową
pracą z rodziną
wieloproblemową
zorganizowanych na terenie
Augustowa: 1
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- środki gminy

- środki gminy

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

-

- środki gminy

Źródła finansowania

- środki gminy

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

- Liczba lokalnych
programów: 0

2018

- Gmina Miasto Augustów
- MOPS Augustów
- organizacje pozarządowe

-

5.12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Uchwałą Nr XIX/162/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 stycznia 2016r. uchwalono
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2016 – 2018. Przygotowanie programu poprzedziła diagnoza oparta na analizie danych
pochodzących od podmiotów prowadzących różnorodne działania w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców Augustowa.
Realizację programu w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.
1. Cel operacyjny: Diagnozowanie zjawisk przemocy w rodzinie na terenie miasta Augustowa
Termin
Zadanie
Wskaźnik
Realizatorzy
realizacji
Ilość wszczętych procedur
MOPS w Augustowie
1. Zbieranie danych od
„Niebieskiej Karty” przez
Zespół Interdyscyplinarny:
instytucji dotyczących
instytucje działające na
2018
policja, komisja rozwiązywania
występowania przemocy w
rzecz przeciwdziałania
problemów alkoholowych,
rodzinie
przemocy w rodzinie - 130
oświata, ochrona zdrowia
Liczba przekazanych
sprawozdań - 7 (4 do
2. Sporządzanie
Podlaskiego Urzędu
sprawozdawczości dotyczącej
Wojewódzkiego,1 do
realizacji zadania z zakresu
2018
MOPS w Augustowie
Ministerstwa Pracy i
przeciwdziałania przemocy w
Polityki Społecznej, 1 z
rodzinie
Gminnego Programu i 1
do PCPR)
2. Cel operacyjny: Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Termin
Zadanie
Wskaźnik
Realizatorzy
realizacji
Ilość posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego – 4
1. Aktywny udział w pracach
Zespół Interdyscyplinarny
Ilość powołanych grup
2018
Zespołu Interdyscyplinarnego
Miasta Augustowa
roboczych - 116

2. Aktywny udział w pracach
grup roboczych

3. Współpraca pomiędzy
instytucjami i podmiotami
działającymi w zakresie
pomocy osobom i rodzinom
będącym w kryzysie

Ilość posiedzeń grup
roboczych – 284
Ilość wypełnionych
druków „Niebieskiej
Karty” – C – 96
Ilość wypełnionych
druków „Niebieskiej
Karty” – D – 36
Liczba spraw - 295

Źródła
finansowania
MOPS Augustów

MOPS Augustów

Źródła finansowania

MOPS Augustów

2017

Zespół Interdyscyplinarny
Miasta Augustowa

MOPS Augustów

2018

Zespół Interdyscyplinarny
Miasta Augustowa
MOPS w Augustowie

MOPS Augustów
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4. Podejmowanie interwencji
w rodzinach objętych
procedurą „Niebieskiej Karty”

5. Upowszechnianie
materiałów informacyjno edukacyjnych na temat
przemocy w rodzinie i jej
negatywnych skutków,
prowadzenie kampanii
społecznych

Ilość złożonych
zawiadomień do
prokuratury o podejrzeniu
popełnienia czynów
określonych w art. 2 § 2
ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie – 22
Ilość informacji do
Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej w
Augustowie odnośnie
osoby, która w okresie
próby ponownie stosuje
przemoc - 24
Ilość rozpowszechnionych
materiałów – 1 000
Ilość kampanii
informacyjnych - 1

2018

Zespół Interdyscyplinarny
Miasta Augustowa
MOPS w Augustowie

MOPS Augustów

2018

Zespół Interdyscyplinarny
Miasta Augustowa
MOPS w Augustowie

MOPS Augustów

- Liczba wywiadów
środowiskowych - 2333
- Liczba osób, którym
2018
MOPS w Augustowie
MOPS Augustów
przyznano pomoc z
powodu przemocy w
rodzinie – 5
3. Cel operacyjny: Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą
1.Zapewnienie pomocy
Liczba osób/rodzin,
osobom dotkniętym przemocą
którym zostały
Zespół Interdyscyplinarny
w rodzinie miejsc w ośrodkach zapewnione miejsca w
2018
Miasta Augustowa
MOPS Augustów
wsparcia dla ofiar przemocy
ośrodkach wsparcia dla
MOPS w Augustowie
ofiar przemocy - 0
2.Udzielanie pomocy i
Liczba osób/rodzin,
wsparcia osobom doznającym
którym udzielono pomocy
przemocy w rodzinie,
z powodu przemocy w
2018
MOPS w Augustowie
MOPS Augustów
pozostającym w środowisku
rodzinie – 10 osób/5
zamieszkania
rodzin
6. Monitorowanie sytuacji
życiowej rodzin zagrożonych
kryzysem i będących w trudnej
sytuacji przez pracowników
socjalnych.

3. Informowanie o instytucjach
udzielających pomocy w
sytuacjach stosowania
przemocy w rodzinie działania edukacyjno informacyjne
4.Prowadzenie grup wsparcia
dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie

Liczba udzielonych
informacji
(osobom/rodzinom) - 126

2018

MOPS w Augustowie

MOPS Augustów

Liczba utworzonych grup
wsparcia – 2
Liczba osób
2018
MOPS w Augustowie
MOPS Augustów
uczestniczących w
grupach wsparcia - 8
5. Zwiększenie dostępności do
Liczba porad prawnych
Projekt Stowarzyszenia
pomocy specjalistycznej:
101 (w tym 15 osób, w
na Rzecz Pomocy Społecznej w
prawnej, psychologicznej
związku z przemocą w
Augustowie
rodzinie)
w partnerstwie z Miejskim
Liczba porad
2018
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
MOPS Augustów
psychologicznych - 44 (w
w Augustowie pod tytułem
tym 11 osób,
„Rozwiązanie w zasięgu ręki –
w związku z przemocą w
wsparcie rodzin w trudnej
rodzinie)
sytuacji życiowej”.
4. Cel operacyjny: Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie
Termin
Zadanie
Wskaźnik
Realizatorzy
Źródła finansowania
realizacji
1.Upowszechnianie materiałów Ilość przeprowadzonych
Zespół Interdyscyplinarny
informacyjno – edukacyjnych
kampanii - 1
2018
Miasta Augustowa
MOPS Augustów
na temat przemocy w rodzinie
MOPS w Augustowie
i jej negatywnych skutków,
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prowadzenie kampanii
społecznych
2. Prowadzenie działań
edukacyjnych służących
wzmocnieniu kompetencji
opiekuńczych i
wychowawczych w rodzinach
zagrożonych przemocą w
rodzinie
3. Wspieranie różnych form
spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży promujące
zachowania nieagresywne

Liczba utworzonych grup
wsparcia opiekuńczo –
wychowawczych „Szkoła
Rodzica” – 2
Liczba osób
uczestniczących w
grupach wsparcia - 17
Liczba placówek wsparcia
dziennego – 5
Liczba zrealizowanych
projektów - 1

2018

2018

MOPS w Augustowie

MOPS Augustów

Placówki wsparcia dziennego
MOPS w Augustowie
Gmina Miasto Augustów

Placówki wsparcia
dziennego
MOPS w
Augustowie
Gmina Miasto
Augustów

5. Cel operacyjny. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Liczba szkoleń
zorganizowanych przez
1. Doskonalenie grup
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
zawodowych zaangażowanych
-1
2018
Miasta Augustowa
w problematykę
Liczba szkoleń,
MOPS w Augustowie
przeciwdziałania przemocy w
konferencji o tematyce
rodzinie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 3

Zespól
Interdyscyplinarny,
Budżety
realizatorów

5.13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta
Augustowa
Realizacja wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta Augustowa w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. przebiegała zgodnie
z przyjętymi zadaniami. W ramach „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano następujące
zdania:
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) -– 64 320,00 zł, w tym:
a) finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – 25 760,00 zł,
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych przez
Gabinet Psychoterapeutyczny Renata Szyszkiewicz – Dobrowolska. Augustów ul. Kilińskiego
8A. Specjaliści pracujący w punkcie, realizujący terapię uzależnień: psychoterapeuta,
specjalista psychoterapii, psycholog, terapeuta par, instruktor terapii uzależnień i konsultant
ds. przemocy w rodzinie.Prowadzenie psychoedukacji indywidualnej dla osób
nadużywających alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnionych,
członków ich rodzin oraz dla osób współuzależnionych, prowadzenie indywidualnych
konsultacji psychoterapeutycznych dla osób doświadczających przemocy, rozpoznawanie
przemocy w rodzinie, wsparcie dla osób doznających przemocy, interwencyjne udzielanie
wsparcia, konsultacje
pedagogiczne
i
psychoterapeutyczne
oraz
kierowanie
do specjalistycznych placówek w celu podjęcia stosownej terapii i leczenia, motywowanie
do zmian, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym, konsultacje dla par,
konsultacje grupowe. Ilość udzielonych porad: 512
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b) finansowanie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym – 25 280,00 zł. Prowadzenie Gabinetu Psychoterapii Justyna Paszkiewicz
Augustów ul. Mostowa 12G. Specjalista psycholog, psychotraumatolog, terapeuta
poznawczo-behawioralny, terapeuta dzieci i młodzieży.Prowadzenie konsultacji
indywidualnych psychoedukacyjnych, terapii podtrzymującej, terapii długoterminowej,
poradnictwa, terapii psychologicznej, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii traumy,
terapii EMDR, terapii skierowanej do DDA. Współpraca z pedagogami szkół
podstawowych. Ilość udzielonych porad: 377.
c) finansowanie grupy wsparcia dla dorosłych z problemem alkoholowym, dla osób
uzależnionych, utrzymujących abstynencję, z rodzin uwikłanych w przemoc domową,
nie radzących sobie z agresją i z trudnościami w relacjach partnerskich – 6 000,00 zł.
Prowadzenie Grupy Wsparcia „Razem Łatwiej” przez Grzegorza Maziewskiego,
Augustów ul. Mostowa 12D. Specjalista – instruktor terapii uzależnień PARPA, konsultant
ds. przemocy w rodzinie. W ramach usługi realizowano pracę z osobami uzależnionymi
utrzymującymi abstynencję, z osobami z rodzin uwikłanych w przemoc domową, z osobami
nie radzącymi sobie z agresją, z osobami w trudnych relacjach partnerskich. W zajęciach
brała udział stała liczba uczestników (6-8 osób), ogółem w warsztatach wzięło udział 31
osób.
d) finansowanie dodatkowych działań profilaktycznych zwiększających dostępność usług
dla mieszkańców miasta Augustowa takich jak zajęcia i programy ponadpodstawowe oraz
dalszego zdrowienia typu sesje terapii indywidualnej. Zajęcia przeznaczone dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin – 7 280,00 zł. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia” Andrzej Stanisław Litwińczuk, Augustów ul. Szpitalna 12A. Usługa
świadczona w okresie: 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r. Zrealizowano łącznie 112 godzin
terapeutycznych, łącznie udzielono 121 porad.
3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) –
193 844,00 zł.
4) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych – 129 103,98 zł
a) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym z uwzględnieniem między innymi zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy)
przez Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” Elżbieta Chilicka
– 42 000,00 zł. Augustów ul. Wypusty 1. Specjaliści: psycholog, logopeda,
oligofrenopedagog, pedagog specjalny, dogoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej,
arteterapeuta, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobach oraz terapeuta PNF, realizujący
wsparcie dzieci w rozwoju psychospołecznym poprzez: terapię mowy, terapię procesów
sensorycznych, arteterapię, trening umiejętności społecznych oraz wsparcie psychologiczne
i fizjoterapię. Pomoc specjalistów obejmowała następujące zakresy: pomoc psychologiczną,
pomoc logopedyczną, diagnozę KOZE, prowadzenie treningu umiejętności społecznych,
terapię pedagogiczną, diagnozę przetwarzania słuchowego wg metody stymulacji słuchowej
K. Johannesa, diagnozę KORP, arteterapię, dogoterapię i terapię funkcjonalną. Zajęcia
realizowane od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. W zajęciach brało udział 20 dzieci.
Zrealizowano łącznie 840 godzin terapii.
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b) wsparcie dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym z uwzględnieniem między
innymi zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy) prowadzone przez Gabinet
Psychologiczno-Terapeutyczny „GABIK” Ewelina Kniażewska – 37 800,00 zł. Augustów
ul. 3 Maja 56. Specjaliści: pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta
integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, logopeda, pedagog, terapeuta ręki, psycholog,
psycholog kliniczny, socjoterapeuta, fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta PNF,
terapeuta skoliozy i wad postawy. Pomoc specjalistów obejmowała następujące zakresy:
terapię zmysłów w Sali Doświadczania Świata, terapię zachowań trudnych, terapię
integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, komunikacyjnych
i asertywności, trening zastępowania agresji terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną,
zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia fizjoterapeutyczne, terapię NDT-Bobath, terapię PNF,
terapię ręki, terapię skoliozy i wad postawy. Zajęcia realizowane od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. W zajęciach brało udział 20 dzieci. Zrealizowano łącznie 736 godzin
terapii.
c) Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
dla uczniów szkół podstawowych – 29 136,00 zł.
l.p
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa programu-warsztatu/
Czas realizacji

Opis

Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne
pt:
„Cyberprzemoc – nie jesteś anonimowy”klasy IV – 1 warsztat 90 min.

Celem warsztatów było uwrażliwienie uczniów
na skalę problemu cyberprzemocy oraz
wypracowanie z nimi zasad bezpiecznego i
kulturalnego korzystania z sieci.

„Fonoholizm – uzależnienie od telefonu
komórkowego – klasy VII – 1 warsztat 90
min.

Celem warsztatów było uwrażliwienie uczniów
na zagrożenia jakie wiążą się z nadużywaniem
telefonu komórkowego oraz wypracowanie z
nimi metod jego eliminowania.

„Dopalacze – o spustoszeniu jakie
wywołują w organizmie człowieka” –
klasy V – 1 warsztat 90 min.
„Dopalacze – o spustoszeniu jakie
wywołują w organizmie człowieka” –
klasy VI – 1 warsztat 90 min.
09.02.2018 r. i 14.02.2018 r.
Warsztaty profilaktyczne pt:
„Cyberbullying. Stop Cyberprzemocy!” –
klasy II gimnazjalne – 4 warsztaty po 90
min.
20.02.2018 r.
Warsztaty profilaktyczne pt:
„Cyberbullying.Stop Cyberprzemocy!” i
„Mobbing rówieśniczy”– klasy V, VI, VII
szkoły podstawowej oraz klasy II i III
gimnazjalne – 3 warsztaty po 90 min.
26.03.2018 r. i 27.03.2018 r.
Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne
pt: „Cyberprzemoc – nie jesteś
anonimowy” dla klas IV i VII – 14
warsztatów po 90 min.
13,14,15 i 20.03.2018 r.
„Cyberprzemoc – zagrożenie dla
nastolatków” – 1 warsztat 45 min. dla
rodziców
15.03.2018 r.
Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne
pt: „Bezpieczna praca przy komputerze.
Jak zapobiegać uzależnieniom od
komputera?” dla klas IV

Miejsce/
Liczba uczestników/
Kwota dofinansowania
Szkoła Podstawowa nr 6 ul.
Tartaczna 21.
Liczba
uczestników:
88
uczniów.
Kwota
dofinansowania:
1 000,00 zł.

Celem warsztatów było przekazanie uczniom
rzetelnej wiedzy na temat spustoszenia jakie
wywołują w organizmie dopalacze oraz
wypracowanie
mechanizmów
skutecznej
odmowy w sytuacjach presji rówieśniczej.
W pracy grupowej uczniowie ustalali jakie są
przyczyny oraz skutki umieszczania obraźliwych,
wulgarnych komentarzy, zdjęć bez wiedzy osób
na nich będących. Wypracowano zasady kodeksu
zachowania w sieci.
Celem warsztatów było zapoznanie uczestników
z różnymi formami przemocy rówieśniczej
zarówno w świecie realnym i cyberprzestrzeni.

Szkoła Podstawowa nr 2
(Gimnazjum
nr
2
ul.
Nowomiejska 41)
Liczba uczestników: 120,
Kwota dofinansowania: 1340 zł.
Szkoła Podstawowa nr 4 ul. M.
Konopnickiej 5
Liczba uczestników: 142,
Kwota
dofinansowania:
1 950,00 zł.

Celem warsztatów było uwrażliwienie uczniów
na skalę problemu oraz wypracowanie z nimi
zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z
sieci.

Szkoła Podstawowa nr 3 ul.
Mickiewicza 1
Liczba uczestników: 410
Kwota dofinansowania:
3
740,00 zł.

Celem warsztatu było zwrócenie uwagi rodziców
na zagrożenia, jakie dzieci napotykają w
internecie oraz nauczenie ich jak mogą im
zapobiec.
Tematyka warsztatów:
- Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz
przemoc!
- Czy dokuczanie jest przemocą?
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- Profilaktyka zachowań medialny
„Stop cyberprzemocy” – dla klas VII - 10
warsztatów po 90 min.
10.04.2018 r. i 11.04.2018 r.

6.

7.

Szkolenie zostało przeprowadzone w taki sposób
aby zapoznać nauczycieli z najbardziej
dostępnymi środkami psychoaktywnymi w
Polsce oraz z konsekwencjami ich używania.

„Dopalacze i nowe narkotyki. Jak
rozpoznać czy dziecko sięga po
narkotyki/dopalacze?”– szkolenie dla
rodziców –1 warsztat 45 min.
22.03.2018 r.

Celem szkolenia było uświadomienie rodzicom
jakie są rzeczywiste przyczyny sięgania młodych
ludzi po używki oraz wypracowanie z nimi
skutecznych metod przeciwdziałania temu
zjawisku.

Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne
pt:
„Profilaktyka
zachowań
ryzykownych” dla klas V, VI, VII oraz II
gimnazjum – 6 warsztatów po 90 min.
24 i 25.04.2018 r.

Celem
warsztatów
było
doskonalenie
umiejętności współżycia z innymi i radzenia sobie
w trudnych sytuacjach życiowych, poznanie i
uświadomienie
mechanizmów
zagrożeń,
promocja zdrowego stylu życia itp.
Poruszane były następujące zagadnienia:
- stawianie granic dziecku
- diagnoza dziecięcego buntu
- powiązanie buntu z kryzysami rozwojowymi i
sytuacyjnymi
- metody pracy ze zbuntowanym dzieckiem
- bunt jako przyczyna zachowań ryzykownych.
Celem ogólnym programu było wzmocnienie
postaw pro-abstynenckich u nastolatków
stojących przed progiem inicjacji alkoholowej

8.

9.

10.

Program profilaktyczny „DEBATA”
(rekomendowany przez PARPA) dla klas
V – 9 godzin dydaktycznych.
11, 18 i 25.05.2018 r.
Program profilaktyczny dla młodzieży
klasy III gimnazjalne i klasy VIII szkoły
podstawowej pt.: „Archipelag skarbów” (rekomendowany przez PARPA) 25 i 26
października 2018 r.

3

Celem warsztatów było uwrażliwienie uczniów
na skalę problemu oraz wypracowanie z nimi
zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z
sieci.

„Dopalaczom mówię NIE!” – szkolenie
Rady Pedagogicznej – 1 warsztat 45 min.
10.04.2018 r.

„Zbuntowane dziecko” szkolenie dla
Rady Pedagogicznej - 1 warsztat 45 min.,
oraz dla rodziców wywiadówka
profilaktyczna – 45 min.

Kwota dofinansowania:
566,00 zł.

Zakres celów programu:
- profilaktyka uzależnień,
- profilaktyka przemocy,
- wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za
swoją seksualność,

- profilaktyka ciąż nastolatek, profilaktyka
HIV/AIDS,
- cele i efekty ogólnoprofilaktyczne.
W program byli zaangażowani oprócz uczniów
nauczyciele oraz rodzice. Ponadto odbyło się
szkolenie Rady pedagogicznej oraz spotkanie dla
rodziców.
Program profilaktyczny „DEBATA” Celem ogólnym programu było wzmocnienie
(rekomendowany przez PARPA) dla klas postaw pro-abstynenckich u nastolatków
VI – 9 godzin dydaktycznych.
stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.
29 października 2018 r.
Ponadto poszerzono wiedzę uczniów w kierunku
promocji zdrowego stylu życia.
Program profilaktyczny dla młodzieży
Zakres celów programu:
- profilaktyka uzależnień,
klasy III gimnazjalnych pt.: „Archipelag
- profilaktyka przemocy,
skarbów” - (rekomendowany przez
- wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za
PARPA) 17 i 18 grudnia 2018 r.
swoją seksualność,
- profilaktyka ciąż nastolatek, profilaktyka
HIV/AIDS,
- cele i efekty ogólnoprofilaktyczne.
W program byli zaangażowani oprócz uczniów
nauczyciele oraz rodzice. Ponadto odbyło się
szkolenie Rady pedagogicznej oraz spotkanie dla
rodziców.
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Szkoła Podstawowa nr 4 ul. M.
Konopnickiej 5
Liczba uczestników: 151,
Kwota dofinansowania:
2
450,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 ul.
Mickiewicza 1
Liczba uczestników: 116
Kwota dofinansowania:
1
850,00 zł.
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. M. Konopnickiej 5.
Liczba uczestników: 87
Kwota dofinansowania:
120,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Rajgrodzka 1
Liczba uczestników: 75
Kwota dofinansowania:
000,00 zł.
Gimnazjum nr 2, ul.
Nowomiejska 41
Liczba uczestników: 86
Kwota dofinansowania:
120,00 zł

5

3

5
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d) Podnoszenie kwalifikacji - szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Augustowie – 3 250,00 zł.
 szkolenie dla członków MKRPA pt. „Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10.01.2018 r.” - 16.04.2018 r.
Kwota 1 250,00 zł.
 szkolenie dla członków MKRPA pt. „Problematyka uzależnień, procedura zobowiązania
do podjęcia leczenia odwykowego i psychologiczne umiejętności motywowania
do zmiany”– 18.09.2018 r. Kwota 2 000,00 zł.
e) Pozostałe działania w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: – 16 917,98 zł.
 Autorski występ artystyczny o tematyce profilaktyki uzależnień zespołu FULL POWER
SPIRIT pt: „Znajdź pomysł na siebie!" adresowany do uczniów klas siódmych i klas
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 . Koncert odbył się w kinie ISKRA w dniu 22
marca 2018 r. i wzięło udział ok. 250 uczniów. Koszt – 2 319,00 zł.
 Szkolna Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS w Szkole Podstawowej nr 3 w dniu 17 stycznia
2018 r. w trzecich klasach gimnazjalnych. Koszt - 200,00 zł.
 Szkolny konkurs dotyczący Szkodliwości Palenia Tytoniu w Szkole Podstawowej nr 3
w dniu 23.05.2018 r. w VI i VII klasach szkoły podstawowej. Koszt – 300, 00 zł.
 Kampania Prozdrowotna „SLOW LIFE – SLOW FOOD” dla wszystkich uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 w dniach 11 – 20.06.2018 r. Koszt – 1 998, 98 zł.
 Konkurs plastyczny organizowany przez SANEPID na plakat antytytoniowy dla uczniów
klas I szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym w dniu 11.06.2018 r.
Koszt – 200, 00 zł.
 Konkurs plastyczny organizowany przez SANEPID „Bądź Mocarzem zrezygnuj
z dopalaczy” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum , czas
trwania: od 27.09.2018 r. do 5.11.2018 r. Koszt – 354, 98 zł.
 Konkurs literacki organizowany przez SANEPID na najlepszy list do matki palącej
w ciąży z okazji obchodów „Światowego dnia Rzucania Palenia” dla uczniów klas VI
szkół podstawowych, czas trwania: od 15.11.2018 r. do 6.12.2018 r. Koszt – 945, 02 zł.
 Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych pt: „Warunki korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych” – szkolenie w formie stacjonarnej dwudniowe
18 i 19.09.2018 r. Przeszkolonych zostało 40 sprzedawców. Koszt – 1 600,00 zł.
 Przeprowadzenie DIAGNOZY lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta
Augustowa oraz badanie ESPAD; ankiety przeprowadzono na 150 osobach dorosłych,
150 uczniach III klas gimnazjalnych, 150 uczniach II klas gimnazjalnych oraz 30 osobach
pracujących w punktach sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych; czas trwania: od
26.04.2018 r. do 30.09.2018 r. Celem diagnozy było ustalenie skali zagrożeń
i problemów społecznych wśród wybranych grup. Koszt – 9 000,00 zł.
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień – 4 320,00 zł. Poradnictwo prawne i psychologiczne dla mieszkańców
Augustowa będących w trudnej sytuacji życiowej w związku z uzależnieniem od alkoholu,
nadużywających alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie na Rzec
Pomocy Społecznej w Augustowie) – 4 320,00 zł
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5) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form
wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych) – 166 114,00 zł
a) organizacja ferii zimowych 2018 pod hasłem: „Żyj zdrowo na sportowo” przez nauczycieli
szkół podstawowych – 5 700,00 zł,
b) trzydniowy profilaktyczny piknik zimowy „Nudy za drzwi nie wpuszczamy – mądrą zabawą
ją przeganiamy” – 12 000,00 zł,
c) piknik profilaktyczny pt: „Profilaktyczna wyspa twórczej zabawy i aktywnego
wypoczynku” – 10 000,00 zł,
W trakcie całego dnia piknikowego odbywały się zajęcia o charakterze ćwiczeń i doświadczeń
mających na celu uświadomienie niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z używaniem alkoholu,
narkotyków, papierosów oraz dopalaczy, w trakcie wizyt grup zorganizowanych przeprowadzono
także ogólne pokazy zagrożeń związanych z w/w używkami. Udział wzięły dzieci w godzinach zajęć
szkolnych ze szkół:
 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Rajgrodzka 1,
 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Mickiewicza 1,
 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Marii Konopnickiej 5,
 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Tartaczna 21,
Po godz. 15:00 wspólna zabawa wszystkich dzieci z Augustowa
d) Dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta w zakresie organizacji wypoczynku
i czasu wolnego dzieci i młodzieży – 138 414,00 zł.
6. Koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 83
646,72 zł.
7. Działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert)
– 209 773,75 zł
Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 905 515,69 zł , co stanowi 92% planu na 2018 r.
5.14. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa
Realizacja wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa
w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. przebiegała zgodnie z przyjętymi zadaniami.
Zrealizowano następujące zadania:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 30 000,00 zł w tym:
a) finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – 20 000,00 zł,
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych przez
Gabinet Psychoterapeutyczny Renata Szyszkiewicz – Dobrowolska Augustów
ul. Kilińskiego 8A. Specjaliści pracujący w punkcie, realizujący terapię uzależnień:
psychoterapeuta, specjalista psychoterapii, psycholog, terapeuta par, instruktor terapii
uzależnień i konsultant ds. przemocy w rodzinie. Prowadzenie psychoedukacji
indywidualnej dla osób nadużywających alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych, uzależnionych, członków ich rodzin oraz dla osób współuzależnionych,
prowadzenie
indywidualnych
konsultacji
psychoterapeutycznych
dla
osób
doświadczających przemocy, rozpoznawanie przemocy w rodzinie, wsparcie dla osób
doznających przemocy, interwencyjne udzielanie wsparcia, konsultacje pedagogiczne
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i psychoterapeutyczne oraz kierowanie do specjalistycznych placówek w celu podjęcia
stosownej terapii i leczenia, motywowanie do zmian, udzielanie wsparcia po zakończonym
leczeniu odwykowym, konsultacje dla par, konsultacje grupowe. Usługa realizowana
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Ilość udzielonych porad: 200
b) finansowanie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym – 10 000,00 zł,. Prowadzenie Gabinetu Psychoterapii Justyna Paszkiewicz
Augustów ul. Mostowa 12G. Specjalista psycholog, psychotraumatolog, terapeuta
poznawczo-behawioralny, terapeuta dzieci i młodzieży. Prowadzenie konsultacji
indywidualnych psychoedukacyjnych, terapii podtrzymującej, terapii długoterminowej,
poradnictwa, terapii psychologicznej, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii traumy,
terapii EMDR, terapii skierowanej do DDA. Współpraca z pedagogami szkół
podstawowych. Usługa realizowana od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Ilość udzielonych
porad: 112.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych – 8 210,00 zł.
l.p
1.

2.

3.

Miejsce/
Liczba uczestników/
Kwota dofinansowania
Warsztaty profilaktyczne
Tematem zajęć był problem uzależnień, Szkoła Podstawowa nr 2
pt: „Nie daj się wciągnąć!” dla klas głównie od środków psychoaktywnych – (Gimnazjum nr 2
III gimnazjum – 3 warsztaty 90
narkotyków i dopalaczy. Uczniowie utrwalili ul. Nowomiejska 41)
min.
wiedzę na temat sytuacji trudnych i Liczba uczestników: 70
25 maja 2018 r.
sposobach radzenia sobie z nimi.
Kwota
dofinansowania:
990,00 zł.
Program profilaktyczny dla
Zakres celów programu:
Szkoła Podstawowa nr 3 ul.
młodzieży klasy II gimnazjalne pt.: - profilaktyka uzależnień,
Mickiewicza 1.
- profilaktyka przemocy,
„Archipelag skarbów” - wychowanie ku miłości i odpowiedzialności Liczba uczestników: 67
(rekomendowany przez PARPA) 22
Kwota dofinansowania:
za swoją seksualność,
i 23 maja 2018 r.
5 120,00 zł
- profilaktyka ciąż nastolatek, profilaktyka
HIV/AIDS,
- cele i efekty ogólnoprofilaktyczne.
W program byli zaangażowani oprócz
uczniów nauczyciele oraz rodzice. Ponadto
odbyło się szkolenie Rady pedagogicznej
oraz spotkanie dla rodziców.
Warsztaty profilaktycznoCelem warsztatów było omówienie
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Tartaczna 21.
trudności w komunikacji rówieśniczej,
terapeutyczne pt: „Komunikacja
aktywne słuchanie – omówienie trudności w Liczba uczestników: 72
interpersonalna, a relacje
uczniów.
odbiorze komunikatów, a także stworzenie
rówieśnicze”- klasy V i VI – 1
Kwota
dofinansowania:
listy cech „dobrego słuchacza”, oraz
warsztat 90 min.
1 050,00 zł.
uwrażliwienie na potrzeby i prawa
Warsztaty
profilaktyczno- rozmówców w trakcie rozmowy.
terapeutyczne pt: „Podejmowanie
Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na
skutecznych decyzji”- klasa VII
czynniki obiektywne i osobowościowe
wpływające na proces decyzyjny. Omówiony
został proces decyzyjny i konsekwencje
Warsztaty profilaktycznopodejmowania decyzji ad hoc i/lub pod
terapeutyczne pt: „Dopalacze.
wpływem rówieśników.
Zażyjesz – przepadniesz” – klasa
VIII – 1 warsztat 90 min.
Szczegółowo omówiono możliwy skład
Nazwa programu-warsztatu/
Czas realizacji

18 października 2018 r.

Opis

dopalaczy oraz konsekwencje ich zażywania
nie tylko zdrowotnych ale też społecznych i
prawnych. Poruszone też zostały
mechanizmy powstania uzależnień.
Omówiono też czynniki które zmniejszają
możliwość sięgania po środki

str. 58

RAPORT O STANIE MIASTA AUGUSTÓW ZA 2018 ROK
psychoaktywne oraz nauka asertywnych
zachowań w sytuacji presji ze strony
rówieśników.

4.

Warsztaty profilaktycznoterapeutyczne pt: „Nie daj się
uzależnieniom” – klasy VI – 1
warsztat 90 min.

Warsztaty profilaktycznoterapeutyczne pt: „Cyberbullying.
Bądź bezpieczny w Sieci!”– klasy
VII i VIII – 2 warsztaty 90 min.
19 października 2018 r.

Celem warsztatów było przekazanie uczniom
rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji i
skutków uzależnień dla samych uczniów i ich
najbliższych. Omówiony został temat
zdrowego stylu życia, czynników
zmniejszających możliwość sięgania po
środki psychoaktywne oraz nauka
asertywnych zachowań w sytuacji presji
rówieśniczej.

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. M.
Konopnickiej 5
Liczba uczestników: 150
uczniów
Kwota dofinansowania:
1 050,00 zł.

Omówione zostały zagrożenia związane z
nieodpowiednim korzystaniem z mediów
społecznościowych jak również
konsekwencje oraz skutki prawne.
Przedstawione zostały bezpieczne sposoby
korzystania z internetu.

3. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form
wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych) – 48 000,00 zł:
 dotacje dla organizacji na realizację zadań miasta Augustowa w zakresie organizacji
wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży - 48 000,00 zł.
Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 86 210,00 zł co stanowi 86% planu na 2018 r.
5.15. Roczny Program Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działania podejmowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie
z Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2018 roku przedstawiają poniższe tabele.
5.15.1. Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji
zadań miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Lp.

Organizacja

1

Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej w
Augustowie
Augustowskie
Stowarzyszenie Abstynentów
„Klub Tęcza”
Fundacja Cordis

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

Stowarzyszenie
„ALTERNATYWA”

2
3
4
5

Społeczna Organizacja
Przyjaciół Dzieci „Przystań”
OGÓŁEM

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2018 r.
32 065,00 zł

Wykonanie na
31.12.2018 r.
32 065,00 zł

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

43 000,00 zł

43 000,00 zł

Wiem, rozumiem, mogę więcej

21 679,00 zł

21 679,00 zł

„Streetworking szansą na zmianę”

40 000,00 zł

37 000,00 zł

Przystań – bazą twórczych możliwości

32 800,00 zł

32 800,00 zł

169 544,00 zł
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5.15.2. Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. Wysokość dotacji - oferty na realizację
zadań miasta w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Lp.
1.
2.

Organizacja
Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Specjalnych
„Wśród Nas”
Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej w
Augustowie

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Środowiskowego Domu
Samopomocy „Zielony
Parasol”
OGÓŁEM

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2018 r.
1 000,00 zł

Wykonanie na
31.12.2018 r.
1 000,00 zł

Pomocna dłoń 2018 – działania osłonowe i
prewencyjne skierowane do osób zagrożonych
bezdomnością i bezdomnych

5 500,00 zł

5 500,00 zł

„Rękodzieło dawniej i dziś – poznajemy ginące
zawody”

3 500,00 zł

3 500,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00

Bal karnawałowy w rytmie musicalu

5.15.3. Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. Wysokość dotacji - oferty na realizację
zadań miasta w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek
zimowy
Lp.

Organizacja

1.

Uczniowski Klub Sportowy
TECHNIK AUGUSTÓW
2.
Społeczna Organizacja
Przyjaciół Dzieci „Przystań”
3.
Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej w
Augustowie
4.
Fundacja Cordis
5.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Specjalnych
„Wśród Nas”
OGÓŁEM

Przyznana dotacja
w 2018 r.
10 000,00 zł

Wykonanie na
31.12.2018 r.
10 000,00 zł

„Zimowe rozmaitości”

3 300,00 zł

3 300,00 zł

Gdy mam wolny czas od szkoły to jestem w
„Naszej Ostoi”

4 160,00 zł

4 160,00 zł

Cordisowe zimowisko
Alternatywne ferie zimowe

4 604,00 zł
1 700,00 zł

4 604,00 zł
1 700,00 zł

23 764,00 zł

23 764,00 zł

1
Tytuł zadania
Bezpiecznie i zdrowo w górach na sportowo.

5.15.4. Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. Wysokość dotacji - oferty na realizację
zadań miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
z uwzględnieniem programów profilaktycznych
Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2018 r.
14 000,00 zł

Wykonanie na
31.12.2018 r.
14 000,00 zł

1.

Augustowski Klub Kyokushin
Karate

Popularyzacja sportu karate kyokushin, udział
w zawodach i szkoleniach

2.

Uczniowski Klub Sportowy
„CENTRUM” Augustów
Baseballowy Uczniowski Klub
Sportowy „KRUKI”

Szkolenie drużyn UKS Centrum Augustów i
start w rozgrywkach siatkarskich
Zajęcia sportowe przygotowujące młodzików i
juniorów do startu w Mistrzostwach Polski i
Pucharze Polski
Organizacja miejskich i powiatowych zawodów
sportowych dla dzieci i młodzieży
Trenuję, startuję – z rówieśnikami

80 000,00 zł

80 000,00 zł

7 500,00 zł

7 500,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

26 000,00 zł

26 000,00 zł

Szóstkowe wodniaki 2018

5 000,00 zł

5 000,00 zł

XII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
„Promenada Cup”
Treningi przygotowujące do zawodów w
narciarstwie wodnym za wyciągiem
Popularyzacja narciarstwa wodnego oraz udział
zawodników i kadry UKS MOS Augustów w

8 000,00 zł

8 000,00 zł

4 400,00 zł

3 400,00 zł

7 500,00 zł

7 500,00 zł

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy z/s w Augustowie
Uczniowski Klub Sportowy
TECHNIK Augustów
Uczniowski Klub Sportowy
„AKADEMIA” Augustów
Sportowy Klub Tańca
Towarzyskiego „PROMENADA”
Uczniowski Klub Sportowy MOS
Augustów
Uczniowski Klub Sportowy MOS
Augustów
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10.
11.
12.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Integracja”
Augustowskie Towarzystwo
Pływackie
Stowarzyszenie Klub Jeździecki
„Żarnowo”

13.

Augustowski Klub Sportów
Wrotkarskich i Rowerowych
14.
Klub Aikido Kresmeni
15.
Uczniowski Klub Sportowy
„Pływacy”
16.
Baseballowy Uczniowski Klub
Sportowy „KRUKI”
17.
Uczniowski
Klub
Sportowy
TECHNIK Augustów
OGÓŁEM

5.15.5.

Lp.

treningach przygotowawczych oraz zawodach
ogólnopolskich za motorówką
IV Puchar Burmistrza Augustowa w Orientacji
Sportowej
Na receptę pływanie – to samo zdrowie i dobre
wychowanie
Popularyzacja sportu konnego wśród dzieci i
młodzieży jako sposób na propagowanie
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz życia
wolnego od uzależnień
Rowerowa majówka rodzinna
Augustów trenuje Aikido!
Wielobój pływacki o Puchar Burmistrza
Augustowa
Super Cup 2018 – udział w Międzynarodowym
Turnieju Baseballa dzieci w Miejskiej Górce
Aktywna Majówka

5 000,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

7 203,75 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

4 650,00 zł
5 000,00 zł

4 650,00 zł
5 000,00 zł

5 000,00 zł

4 570,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

202 050,00 zł

197 823,75 zł

Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. Wysokość dotacji – oferty na realizację
zadań miasta w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek
letni
Organizacja

Nazwa zadania

1.

Augustowski Klub Kyokushin
Karate

Letni wypoczynek zawodników
Augustowskiego Klubu Karate Kyokushin
połączony z Obozem Szkoleniowym ENTRY
CAMP w Bardo
Warsztaty artystyczne skierowane do
młodzieży

2.

Stowarzyszenie GOA

3.

Uczniowski Klub Sportowy
AKADEMIA AUGUSTÓW

Sporty wodne jako szkoła charakterów 2018

4.

Towarzystwo Młodego
Krechowiaka

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Społecznej w Augustowie

„Wakacje na folkowo” cykl spotkań i wyjazd
Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” promujący
polskość na międzynarodowym festiwalu
folkloru jako jeden z trendów działań
profilaktycznych
Wakacje są najlepsze!!!

6.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy

„Letni wypoczynek w Zakopanem”

7.

Społeczna Organizacja Przyjaciół
Dzieci „PRZYSTAŃ”

Wakacyjna akademia kreatywności „Przystań”

8.

Uczniowski Klub Sportowy
TECHNIK Augustów

Magiczne sportowe Zakopane – obóz
sportowy

9.

Augustowski Klub Sportowy
„SPARTA”

Edukacja poprzez sport – wypoczynek letni

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Aktywne i kreatywne wakacje w królestwie
Szkół Specjalnych „Wśród Nas”
Neptuna

OGÓŁEM:
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Przyznana dotacja
w 2018 r.
6 500,00 zł
rozdz.
85153

Wykonanie na
31.12.2018 r.
6 500,00 zł
rozdz.
85153

16 000,00 zł
rozdz.
85154
13 000,00 zł
rozdz.
85154
14 000,00 zł
rozdz.
85154

16 000,00 zł
rozdz.
85154
13 000,00 zł
rozdz.
85154
14 000,00 zł
rozdz.
85154

18 010,00 zł
rozdz.
85153
15 650,00 zł
rozdz.
85154
18 000,00 zł
rozdz.
85153
18 000,00 zł
rozdz.
85154
20 000,00 zł
rozdz.
85154
18 000,00 zł
rozdz.
85154
157 160,00 zł
w tym:
114 650,00 zł rozdz.
85154
42 510,00 zł
rozdz. 85153

18 010,00 zł
rozdz.
85153
15 650,00 zł
rozdz.
85154
18 000,00 zł
rozdz.
85153
18 000,00 zł
rozdz.
85154
20 000,00 zł
rozdz.
85154
18 000,00 zł
rozdz.
85154
157 160,00 zł
w tym:
114 650,00 zł rozdz.
85154
42 510,00 zł
rozdz. 85153
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5.15.6. Plan i wykonanie
na 31.12.2018 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.

dotacji

przyznanych

Organizacja

Nazwa zadania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy
Augustowski Klub Sportowy
„SPARTA”
Towarzystwo Młodego
Krechowiaka
Fundacja Małymi Krokami

Moda na życie bez uzależnień

Uczniowski Klub Sportowy
„CENTRUM” Augustów
6. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
SJK Dom Zakonny
OGÓŁEM
5.

Piłkarska Wiosna w Augustowie
W zdrowym ciele zdrowy duch
Profilaktyka zdrowia psychicznego
poprzez skuteczną komunikację w
rodzinie
Augustowski festiwal siatkówki
Kolonie letnie

w

trybie

pozakonkursowym

Przyznana dotacja w 2018
r.
9 950,00 zł
rozdz. 85154
4 250,00 zł
rozdz. 85154
3 350,00 zł
rozdz. 85154
4 000,00 zł
rozdz. 85154

Wykonanie na 31.12.2018
r.
9 950,00 zł
rozdz. 85154
4 250,00 zł
rozdz. 85154
3 350,00 zł
rozdz. 85154
4 000,00 zł
rozdz. 85154

7 700,00 zł
rozdz. 85154
5 490,00 zł
rozdz. 85153
34 740,00 zł w tym:
29 250,00 zł rozdz. 85154
5 490,00 zł rozdz. 85153

7 700,00 zł
rozdz.85154
5 490,00 zł
rozdz.85153
34 740,00 zł w tym:
29 250,00 zł rozdz. 85154
5 490,00 zł rozdz. 85153

5.15.7. Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji
zadań miasta w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Lp.

Organizacja

1.

Augustowskie
Stowarzyszenie Opieki Nad
Zwierzętami „Kudłacz”
OGÓŁEM

Tytuł zadania
Wilcza natura psa

Przyznana dotacja
w 2018 r.
2 859,00 zł

Wykonanie na
31.12.2018 r.
2 859,00 zł

2 859,00 zł

2 859,00 zł

5.15.8. Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji
zadań miasta w zakresie Działalności na rzecz osób starszych
Lp.
1.

Organizacja
Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej w
Augustowie

Tytuł zadania
Wigor juniora w wieku seniora

OGÓŁEM

Przyznana dotacja
w 2018 r.

Wykonanie na
31.12.2018 r.

14 000,00 zł

14 000,00 zł

14 000,00 zł

14 000,00 zł

5.15.9. Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji
zadań miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych
Lp.
1.

2.

3.

Organizacja
Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Specjalnych
„Wśród Nas”
Stowarzyszenie Przyjaciół
Środowiskowego Domu
Samopomocy „Zielony
Parasol”
Fundacja Mamy Mamy

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
w 2018 r.
2 000,00 zł

Wykonanie na
31.12.2018 r.
2 000,00 zł

„Rehabilitacja, edukacja, integracja – aktywni na
wiele sposobów”

4 500,00 zł

4 500,00 zł

„Jestem” – Augustowski dzień Integracji z Osobami
Niepełnosprawnymi

2 550,00 zł

2 550,00 zł

9 050,00 zł

9 050,00 zł

Bądźmy razem – z niebieskimi i sprawnymi inaczej

OGÓŁEM
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5.15.10. Plan i wykonanie dotacji przyznanych w trybie pozakonkursowym na 31.12.2018 r.
Lp.

Organizacja

Augustowski Klub
„Amazonki”
Augustowskie
2.
Stowarzyszenie Aktywni
Seniorzy
Stowarzyszenie na Rzecz
3.
Osób Niepełnosprawnych
WTZ
Augustowskie
4.
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „ASON”
Stowarzyszenie „Lokalna
5.
Grupa Działania – Kanał
Augustowski”
Stowarzyszenie na Rzecz
6.
Pomocy Społecznej w
Augustowie
OGÓŁEM
1.

Tytuł zadania
Amazonki w służbie „dla zdrowia kobiet”
Świadomość to bezpieczeństwo
Bożonarodzeniowy konkurs osób z
niepełnosprawnością Augustów 2018
Warsztaty przyrodniczo-edukacyjno-terapeutyczne
Czysty Kanał
Seniorzy-seniorom-cenna lekcja współpracy

Przyznana dotacja
w 2018 r.
5 400,00 zł
Rozdział 85295
1 000,00 zł
Rozdział 85295
4 000,00 zł
Rozdział
85295
2 070,00 zł
Rozdział
85295
4 000,00 zł
Rozdział
90095
4 480,00 zł
Rozdział
85295
20 950,00 zł
w tym:
16 950,00 zł
Rozdział 85295
4 000,00 zł
Rozdział 90095

Wykonanie na
31.12.2018 r.
5 400,00 zł
Rozdział 85295
1 000,00 zł
Rozdział
85295
4 000,00 zł
Rozdział
85295
2 070,00 zł
Rozdział
85295
4 000,00 zł
Rozdział
90095
4 480,00 zł
Rozdział
85295
20 950,00 zł
w tym:
16 950,00 zł
Rozdział 85295
4 000,00 zł
Rozdział 90095

Ponadto w 2018 r. w ramach inicjatywy lokalnej podpisano 5 umów na realizację inicjatywy lokalnej:





5.16.

przebudowa ulicy Wioślarskiej;
przebudowa ulic Ustronie i Pagórek;
przebudowa ulicy Jaćwieskiej;
przebudowa ulicy Jeziornej;
przebudowa ulic Klubowej, Lipowej, Robotniczej.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

W roku 2018 realizowano wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2014-2018, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/290/14 Rady Miejskiej
w Augustowie w dniu 29 września 2014 r.
Na koniec 2018 r. Gmina Miasto Augustów posiadała 933 lokale, w tym 43 lokale socjalne
i 2 pomieszczenia tymczasowe. Lokale położone były w 62 budynkach będących w 100% własnością
Gminy Miasto Augustów oraz w 47 budynkach wspólnotowych.
Administratorem zasobu komunalnego jest Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o.
na podstawie zawartego Powierzenia gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Miasto Augustów z dnia 30 grudnia 2016 r., a wcześniej na podstawie umowy z dnia
5 grudnia 1992 r. w sprawie administracji zleconej nieruchomościami komunalnymi. Budynki,
w których znajdują się lokale komunalne, różnią się rodzajem władania. Występują trzy kategorie
budynków:
1) budynki należące w 100 % do Gminy Miasto Augustów,
2) budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych w zarządzie Augustowskiego TBS
„KODREM” Sp. z o. o.,
3) budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych w zarządzie zewnętrznym.
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Wykres nr 2 – Podział budynków
Aktualny zasób komunalny Miasta na koniec roku 2018.

Wyszczególnienie

Liczba budynków
Liczba mieszkań komunalnych
- w tym liczba lokali socjalnych
Powierzchnia mieszkań komunalnych, m²
- w tym powierzchnia lokali socjalnych, m²

Budynki
Gminy Miasto
Augustów

Budynki wspólnot z
udziałem Gminy Miasto
Augustów w zarządzie
Augustowskiego TBS
„KODREM” Sp. z o. o.

Budynki wspólnot z
udziałem Gminy
Miasto Augustów
w zarządzie
zewnętrznym

62
358
36
12 937
1 088

42
526
7
23 384
230

5
49
0
2 213
0

Razem

109
933
43
38 534
1 318

Ze względu na zły stan techniczny budynków lub podjęte decyzje w sprawie ich sprzedaży
w 2018 r. wykwaterowano 5 rodzin:

4 rodziny z budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1 (3 rodziny na podstawie decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NB.VII.5042.3.2018 z dnia 26.11.2018 r.)

1 rodzinę z Wojska Polskiego 7 (budynek przeznaczony na sprzedaż).
Dla porównania w roku 2017 r. wykwaterowano 8 rodzin, ze względu na sprzedaż budynków:
 rodziny z budynku przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 4,
 1 rodzinę z budynku przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 8,
 rodziny z budynku przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 16,
 rodziny z budynku przy ulicy Wojska Polskiego 7.
W roku 2015 i 2016 nie było wykwaterowań. W latach 2017 – 2018 Gmina Miasto Augustów
sprzedała 25 mieszkań komunalnych: w 2018 r. - 16, zaś w 2017 – 9.
Stawki czynszu za lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy miasto Augustów
zostały określone w Zarządzeniu Nr 150/12 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie stawek czynszowych za komunalne lokale mieszkalne w zasobach gminy
i obowiązują od 1 czerwca 2012 r. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 0,67 zł/m², zaś średnia
stawka czynszu za lokal mieszkalny wynosi 2,76 zł/m². W 2018 r. Augustowskie TBS „KODREM”
Sp. z o. o., jako Administrator zasobu komunalnego na podstawie zawartego Powierzenia
gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Augustów
z dnia 30 grudnia 2016 r. w imieniu Burmistrza Miasta Augustowa zawarło 14 umów najmu, w 2017
r. 11, w 2016 r. 8, zaś w 2015 r. 16. W latach 2015-2018 nie został wybudowany budynek komunalny,
jedynie w 2017 r. Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o. wybudowało ze swoich środków
budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy 1 Pułk Ułanów Krechowieckich 11A, gdzie znajduje
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się 10 mieszkań, w tym 1 przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Prace remontowe na zasobach
komunalnych były wykonywane na bieżąco przez Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o.
na podstawie złożonych wniosków przez najemców i akceptacji przez Gminę Miasto Augustów.
Wydatki w latach 2016 – 2018 kształtowały się następująco:
ROK (zł)
2016

2017

2018

2 058,43

24 519,88

4 792,82

197 760,95

224 545,15

299 465,10

504,31

1 886,95

2 497,86

Przegląd budynków i instalacji (w tym konserwacje okresowe)

4 426,49

9 704,75

6 483,45

Utrzymanie dróg osiedlowych i wjazdowych na terenach
komunalnych

3 201,34

6 820,61

4 619,60

Usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja

8 991,30

15 595,63

32 372,63

Nazwa
Zakup wyposażenia materiałów
Bieżące naprawy
Elementy małej architektury

Dodatkowo w 2018 r. w lokalach komunalnych dokonano wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej na energooszczędną na kwotę 57347,94 zł.
5.17.

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Augustowa

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

miejscowość

Zinwentaryzowane
(kg)
razem

1

Augustów

1 187 055

osoby
fizyczne
954 771

osoby
prawne
232 284

Unieszkodliwione
(kg)
razem
390 163

osoby
fizyczne
290 930

osoby
prawne
99 233

pozostałe do unieszkodliwienia
(kg)
razem
796 892

osoby
fizyczne
663 841

osoby
prawne
133 051

Usuwanie materiałów zawierających azbest na terenie Miasta Augustowa rozpoczęto w roku 2008
i finansowanie w formie dotacji ze środków finansowych uzyskanych przez Gminę Miasto Augustów
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środków własnych Gminy Miasta
Augustów.
Większość dotacji została udzielona osobom fizycznym w terenu Miasta Augustowa
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
W roku 2018 Gmina Miasto Augustów również uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 3 800,00 zł. Ponadto wykorzystano
środki własne Gminy Miasta Augustów w wysokości 23 357,68 zł. Łącznie wydatkowano 27 157,68 zł
na usunięcie wyrobów azbestowych z budynków.
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W ramach zadania: „usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta Augustowa” wykonano:
Realizacja zadania ”Usuwanie wyrobów
azbestowych z terenu miasta Augustowa”
Demontaż pokryć dachowych, odbiór,
utylizacja
Ilość nieruchomości, na których
zrealizowano przedmiotowe zadanie

2016 - 2017

2018 - 2019

3 540 m2 - 60,17 Mg

1 363 m2 - 28,79 Mg

32

14

Finansowanie zadania:
- środki Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku
- środki własne -budżet miejski

5.18.

30 084,26 zł
0,00 zł

3 800,00 zł

22 357,68 zł

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Augustowa.

Zgodnie z założeniami ustawy o ochronie zwierząt uchwalenie przez gminy programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przyczyni się do ograniczenia
bezdomności zwierząt.
Rada Miejska w Augustowie uchwaliła Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w dniu 21 lutego 2018 r.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Zapewnienie
bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Augustowa miejsca w schronisku dla zwierząt
realizuje: Schronisko Sonieczkowo i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska Żarnowo
Pierwsze 9A, 16-300 Augustów, poprzez przyjęcie zwierząt bezdomnych wyłapanych z terenu
miasta, zapewnienie
opieki oraz
wykonywanie zdjęć odłowionych psów
z terenu miasta Augustowa i umieszczanie ich co najmniej na własnej stronie internetowej wraz
z podaniem informacji o dacie i miejscu odłowu na podstawie zawartej z Gminą Miastem
Augustów umowy z dnia 27.11.2015r. na usługę wyłapywania, przejęcia, zapewnienia opieki
i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Augustowa, obowiązującej
do 31.12.2019 r. W dniu 10.10.2018 r. została zawarta umowa na przedmiotowe usługi
na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021 r. Średnia miesięczna ilość przebywających
bezdomnych psów z terenu miasta wynosiła ok. 60.
2. Opiekę na wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Sprawowanie opieki nad kotami
wolno
żyjącymi
realizowała
Pełnomocnik
Burmistrza
Miasta
Augustowa
do spraw opieki nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez:
 organizowanie dokarmiania kotów wolno żyjących, po uprzednim wspólnym ustaleniu
potrzeb dokarmiania oraz ilości kotów, którym należy pomóc,
 zakup i wydanie karmy w przypadku stwierdzenia wystąpienia potrzeby dokarmiania.
W roku 2018 zakupiono 20 kg suchej karmy za kwotę 1 000,00 zł. Przekazano karmę
ok. 10 karmicielom kotów – ok. 200 kotów sztuk jest dokarmianych.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta
Augustowa realizuje: Schronisko Sonieczkowo i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska
Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów na podstawie zawartej umowy z Gminą Miastem
Augustów, jak wyżej. W roku 2018 odłowiono z terenu miasta 51 bezpańskich psów.
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4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt. Powyższe

realizowało Sonieczkowo Schronisko i Fryzjer Dla Zwierząt - Żarnowo Pierwsze 9 A,
16-300 Augustów poprzez wykonywanie zabiegów u psów przyjętych do schroniska. Na
podstawie zlecenia z Gminą Miasto Augustów lekarz w roku 2018 wykonał 20 zabiegów
sterylizacji u bezdomnych kotek.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Poszukiwanie nowych właścicieli
dla bezdomnych zwierząt realizowało: Schronisko Sonieczkowo i Fryzjer dla Zwierząt Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym
i
zdolnym
zapewnić
im
należyte
warunki
bytowania.
W roku 2018 wydano ze schroniska 45 psów do adopcji.
6. Usypianie
ślepych
miotów.
Powyższe
realizował
lekarz
weterynarii
na podstawie zlecenia z Gminą Miasto Augustów. W roku 2018 wykonano 16 zabiegów.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich jest Gospodarstwo Rolne położone
w Augustowie przy ulicy Wojska Polskiego 76 – umieszczanie bezdomnych zwierząt
gospodarskich
w
budynku
gospodarczym
przy
ulicy
Armii
Krajowej
w Augustowie przez właściciela gospodarstwa rolnego.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, w nagłych wypadkach bezdomnym zwierzętom oraz
udzielanie pomocy w nagłych przypadkach zwierzętom wolno żyjącym (dzikim) realizował
lekarz weterynarii na podstawie zawartej umowy z Gminą Miasto Augustów.
W roku 2018 r. podjęto 73 interwencji.
9. Plan znakowania zwierząt. Znakowanie zwierząt, w szczególności psów realizuje Schronisko
Sonieczkowo i Fryzjer dla Zwierząt - Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów, poprzez:
a) znakowanie bezdomnych psów przyjmowanych do Schroniska, poprzez wszczepienie
mikroczipa identyfikującego oraz wpisanie i utrzymanie tego numeru w bazie danych,
b) założenie karty ewidencyjnej dla nowo przyjętego zwierzęcia.
10. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub
innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają,. Wykonano sterylizację i kastrację psów
i kotów posiadających właścicieli w ramach zadania wspólnie ze Związkiem Komunalnym
„Biebrza”. Koszt zadania wyniósł 23174 zł. Wykonano ok. 200 zabiegów pozbawiających cech
rozrodczych psy i kotów ( z przewagą kotów).
11. Edukację mieszkańców Augustowa na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych i gospodarskich. Przeprowadzono
2 projekty : Wilcza natura psa finansowanego z budżetu miejskiego. Organizatorem było
Augustowskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami „Kudłacz”. W okresie od kwietnia
do czerwca 2018 r. prelekcje w szkołach na temat wilków, ich podobieństwa do psów, cech
psów ras pierwotnych oraz komunikacji psa z człowiekiem:
a) w miesiącach maj – czerwiec 2018 – dwie prelekcje z udziałem profesjonalistów,
pasjonatów wilków , które będą przeznaczone dla naszych wolontariuszy, młodzieży
szkolnej, ale będą też miały charakter otwarty dla publiczności,
b) w miesiącu czerwiec 2018 –wycieczka dla 25 uczestników (młodzież oraz dorośli),
głównie wolontariuszy skupionych wokół naszego Stowarzyszenia do Zoo
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w Białymstoku (prelekcja na temat wilków), do Schroniska dla Zwierząt
w Białymstoku(zwiedzanie razem z pracownikiem, który opowie o funkcjonowaniu
miejskiego schroniska) a także do Stowarzyszenia SOS Husky zajmującym się pomocą
„psom rasy pierwotnej”, hodowlą psów rasy Alaskan malamute, Husku Syberyjskie i Psy
Grenlandzkie (prelekcja na temat rasy i jej wychowania) i ich treningiem w psich
zaprzęgach,
c) w miesiącu czerwcu 2018 r. zakończenie projektu –wspólny spacer , zakończony
spotkaniem podsumowującym nabytą wiedzę.
Miejsce realizacji: Augustów, miasto Białystok (zoo i schronisko), gmina Trzcianne
w powiecie monieckim. Ponadto co najmniej 100 uczniów szkół wzięło udział w prelekcjach.
Prelekcje dla wolontariuszy i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Augustowa:
co najmniej 60 osób wzięło udział w prelekcji dotyczącej występowania wilka w Puszczy
Augustowskiej oraz jego bardzo ważnej roli w ekosystemie;
Wycieczka do ZOO i Schroniska w Białymstoku oraz do Stowarzyszenia SOS Husky – 25 osób
uczestniczyło w wycieczce, gdzie miało możliwość oglądania na żywo wilków w ZOO, poznania
funkcjonowania schroniska miejskiego w Białymstoku oraz zapoznania się z rasą Alaskan Malamute
(także Husky Syberyjskie i mało znane w Polsce - Psy Grenlandzkie) i ich treningiem i wychowaniem.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Augustowa do spraw opieki nad bezdomnymi zwierzętami poza tym
przeprowadza na bieżąco lekcje w szkołach (wszystkich w Augustowie) oraz w wybranych
przedszkolach na zaproszenie od tych placówek.
5.19.

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Augustów

Uchwałą Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r. Rada Miejska
przyjęła "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
Augustów".
1. Zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne opracowanie zawiera:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji
oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
4) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
5) zakres współpracy z sąsiednimi gminami.
5.20. Program redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów
Uchwała Nr XLVI/446/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji
niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach
programu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1745, poz. 1964).
Dotacja w ramach Programu udzielana jest na dofinansowanie kosztów następujących zadań:
1) trwała likwidacja systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana:
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 na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 na podłączenie do sieci gazowej;
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego lub ciekłego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych
wszystkich starych źródeł ciepła, nowymi źródłami ciepła, o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła i parametrach technicznych tj. kocioł gazowy lub pompa ciepła, w przypadku gdy nie
istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci
gazowej.
Uchwała w realizacji. W roku 2018 nie została zrealizowana z powodu braku ogłoszenia
naboru wniosków.
VI.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Augustowie

W 2018 roku w związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się 21 października 2018
roku, pracowały Rady Miejskie dwóch kadencji. Łącznie w 2018 roku zostało podjęte 157 uchwał.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym uchwały podjęte przez Radę Miejską w Augustowie
przekazywane są do Wojewody Podlaskiego. Uchwały finansowe dodatkowo otrzymuje Regionalna
Izba Obrachunkowa w Białymstoku. Natomiast uchwały stanowiące akty prawa miejscowego
przekazywane są niezwłocznie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wszystkie podjęte przez Radę Miejską uchwały są publikowane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Augustowa.
Rada Miejska w Augustowie w 2018 roku podjęła:
 14 uchwał zmieniających budżet miasta,
 13 uchwał w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowe Miasta Augustowa na lata 2018 2031,
 uchwałę uchwalającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 20192033
 uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Augustów
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
W związku z wyborami samorządowymi oraz nową kadencją, Rada Miejska w Augustowie
podejmowała również uchwały w zakresie:
 podziału na okręgi wyborcze, obwodów głosowania, wyboru Przewodniczącego Rady,
Wiceprzewodniczącego Rady, składów osobowych komisji stałych i doraźnych Rady
Miejskiej, zmian w statucie Rady Miejskiej w Augustowie,
 wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza, Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta
Augustów, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Augustowskiej Organizacji Turystycznej
 ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Augustowa.
Ponadto, Rada Miejska upoważniła dyrektorów przedszkoli miejskich do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Podjęta została uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
W zakresie ustawowych kompetencji, Rada Miejska w Augustowie rozpatrywała skargi
na Burmistrza Miasta Augustowa w kadencji Rady 2014-2018 ( 6 ) oraz skargę na postawę urzędnika
samorządowego ( 1 ) oraz skargę na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej ( 1 ).
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W ramach realizacji tych uchwał przekazywane były zawiadomienia o sposobie załatwienia
skarg.
Realizację pozostałych uchwał podjętych przez Radę Miejską w Augustowie w 2018 roku
zawiera poniższa tabela.
Numer i data podjęcia

W sprawie

Sposób wykonania

Uchwała Nr XLIV/418/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

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

Przekazanie uchwały podległym szkołom
w celu uwzględnienia kryteriów podczas
przeprowadzanego przez dyrektorów szkół
naboru do klas pierwszych

Uchwała Nr XLIV/419/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Ustalenia kryteriów rekrutacji do
publicznych przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Augustów

Przekazanie uchwały podległym
przedszkolom w celu uwzględnienia
kryteriów podczas przeprowadzanego
przez dyrektorów przedszkoli naboru

Uchwała Nr XLIV/420/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów
na prowadzenie niepublicznych szkół,
Przestrzeganie zapisów uchwały podczas
przedszkoli oraz innych form wychowania
udzielania i rozliczania dotacji
przedszkolnego, a także trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XLIV/421/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Miasto Augustów

Przekazanie uchwały podległym
przedszkolom w celu prawidłowego
naliczania opłat przez dyrektorów

Uchwała Nr XLIV/422/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zmiany w uchwale Nr XLI/386/17 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22
listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu użytkowania lodowiska
Centrum Sportu i Rekreacji położonego
przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 15 w
Augustowie

Przekazane do realizacji przez CSiR

Uchwała Nr XLIV/423/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zmiany w uchwale Nr XXXIV/314/17
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
27 kwietnia 2017 r. w sprawie
ustanowienia oraz określenia zasad i trybu
przyznawania stypendiów artystycznych
w zakresie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania kultury i sztuki oraz
uchwale Nr XLII/397/17 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr
XXXIV/314/17 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia oraz określenia
zasad i trybu przyznawania stypendiów
artystycznych w zakresie twórczości
artystycznej oraz upowszechniania kultury
i sztuki

Uchwała weszła w życie po upływie 14
dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr XLIV/424/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustowa
Sporządzanie projektu planu znajduje się
dla terenów położonych w rejonie części
na etapie weryfikacji wstępnego projektu
ulic: Wilczej, Wojska Polskiego,
planu.
Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej
oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej

Uchwała Nr XLIV/425/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 6
im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie,
ul. Śródmieście 29 poprzez przeniesienie
jego siedziby

Powiadomienie rodziców o zamiarze
przekształcenia, wystąpienie do
Podlaskiego Kuratora Oświaty o wydanie
opinii

Uchwała Nr XLIV/426/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Udzielenia pomocy finansowej przez
Gminę Miasto Augustów Powiatowi

Zrealizowane według uchwały.
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Augustowskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy
powiatowej nr 2508 B Głowackiego oraz
odcinka ulicy powiatowej nr 2528 B
Młodości w Augustowie".
Uchwalenia programu opieki nad
Uchwała Nr XLV/430/18 Rady Miejskiej w zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
terenie miasta Augustowa w 2018 r.

Przyjęto do realizacji zgodnie
z założeniami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
podjęcia – wykonano.
Uchwała Nr XLV/431/18 Rady Miejskiej w
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
Zawarto 2 umowy dzierżawy na okres 3
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
ta sama nieruchomość
lat.
Określenia zasad wyznaczania składu oraz
Uchwała Nr XLV/432/18 Rady Miejskiej w
zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
Gminy Miasta Augustów

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Zarządzeniem nr 976/18 Burmistrza Miasta
Augustowa ogłoszono nabór do Komitetu
Rewitalizacji. Komitet powołano
Zarządzeniem nr 1028/18 Burmistrza
Miasta Augustowa.

Zmiany uchwały Nr XX/170/16 Rady
Uchwała Nr XLV/433/18 Rady Miejskiej w Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca
2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
Uchwała Nr XLV/434/18 Rady Miejskiej w modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
2020

Zrealizowane według uchwały

Zmieniająca Uchwałę nr XLIV/426/18
Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie
udzielenia pomocy finansowej przez
Gminę Miasto Augustów Powiatowi
Uchwała Nr XLV/435/18 Rady Miejskiej w
Augustowskiemu na realizację zadania
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy
powiatowej nr 2508 B Głowackiego oraz
odcinka ulicy powiatowej nr 2528 B
Młodości w Augustowie"

Zrealizowane według uchwały.

Udzielenia pomocy finansowej przez
Gminę Miasto Augustów Powiatowi
Augustowskiemu na realizację zadania
Uchwała Nr XLV/436/18 Rady Miejskiej w inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy
powiatowej nr 2510 B - Hoża - odcinek od
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy
powiatowej nr 2521B - Licealna w
Augustowie"

Zrealizowane według uchwały

- udzielono 7 umorzeń łącznie na kwotę
12.259,13 zł (należności głównej) wraz z
odsetkami w wysokości 2.152,39 zł.
Określenia zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania, rozkładania na raty,
Uchwała Nr XLV/437/18 Rady Miejskiej w niedochodzenia należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny,
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
przypadających Miastu Augustów lub jej
jednostkom organizacyjnym

Przystąpienia do sporządzenia
Uchwała Nr XLV/438/18 Rady Miejskiej w Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustowa
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
zwanego "Złoże borowiny - Silikaty"
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- zastosowano 21 odroczeń, rozłożeń na
raty łącznie na kwotę 52.677,61 zł
(należności głównej), 2.180,73 zł odsetek
oraz 2.762,00 zł należności ubocznych,
- nie dochodzono należności do 10,00 zł
łącznie na kwotę 197,53 zł ( należności
głównej) oraz odsetek w wysokości 24,45
zł.
Projekt planu oczekuje na zgodę na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne. Po uzyskaniu decyzji, projekt
planu zostanie wyłożony do publicznego
wglądu, a następnie po rozpatrzeniu
ewentualnych uwag, przekazany do
uchwalenia.
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Przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustowa
dla terenów położonych częściowo w
rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz
częściowo w rejonie Al. Kard.
Sporządzanie projektu planu znajduje się
Uchwała Nr XLV/439/18 Rady Miejskiej w
Wyszyńskiego, ulicy Sportowej,
na etapie opracowywania wstępnego
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M.
projektu planu i prognoz.
Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze,
Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej,
Zarzecze, Partyzantów, zwanego "Al. Kard.
Wyszyńskiego - Strefa "A" - jezioro
Necko"
Zmiany Uchwały Nr XLIV/421/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 16 stycznia
Przekazanie uchwały podległym
Uchwała Nr XLV/440/18 Rady Miejskiej w 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za
przedszkolom w celu prawidłowego
świadczenia udzielane przez przedszkola
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
naliczania opłat przez dyrektorów
publiczne prowadzone przez Miasto
Augustów
Zmiany uchwały nr XLII/401/2017 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 11 grudnia
Uchwała Nr XLV/441/18 Rady Miejskiej w 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
Problemów Alkoholowych Miasta
Augustowa na 2018 rok

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia –
wykonana

Ustalenia wysokości stawek opłat za
Uchwała Nr XLV/444/18 Rady Miejskiej w zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r.
Augustowa

Realizacja na podstawie wydawanych
decyzji na zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r.

Przyjęcia programu redukcji niskiej emisji
na terenie Gminy Miasto Augustów pn.
Airgustów i określenia dotacji w ramach
programu

Realizacja programu, przygotowania na
naboru wniosków i udzielenia dotacji.

Uchwała Nr XLVI/449/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r.

Wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w
Augustowie w Komitecie Rewitalizacji
Gminy Miasta Augustów

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Komitet powołano Zarządzeniem nr
1028/18 Burmistrza Miasta Augustowa z
dnia 13.04.2018 r.

Uchwała Nr XLVI/450/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany uchwały Nr XXII/202/16 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
2016 r. w sprawie zasad używania herbu,
od dnia ogłoszenia w dzienniku
pieczęci i znaku promocyjnego Gminy
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Miasta Augustowa

Uchwała Nr XLVI/451/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r.

zmiany Uchwały Nr XLIV/419/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 16 stycznia
2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Augustów

Przekazanie uchwały podległym
przedszkolom w celu uwzględnienia
kryteriów podczas przeprowadzanego
przez dyrektorów przedszkoli naboru

Uchwała Nr XLVI/452/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r.

Określenia szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz
tygodniowego wymiaru czasu pracy
pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miasto
Augustów

Przekazanie uchwały podległym szkołom i
przedszkolom, nadzór nad sporządzeniem
arkuszy organizacji pracy zgodnie z
uchwałą

Uchwała Nr XLVII/462/18 Rady Miejskiej Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Uchwała wchodzi w życie z dniem
Miasta Augustów
podjęcia.
w Augustowie z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XLV/437/18 Rady Wprowadzono Zarządzenie Nr 1065/2018
Uchwała Nr XLVII/463/18 Rady Miejskiej
Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego
Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16
w Augustowie z dnia 13 kwietnia 2018 r.
2018 r. w sprawie określenia zasad,
maja 2018 r. dotyczące informacji o
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sposobu i trybu umarzania, odraczania,
rozkładania na raty, niedochodzenia
należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających
Miastu Augustów lub jej jednostkom
organizacyjnym

dokonanych umorzeniach, odroczeniach,
rozłożeniach na raty na podstawie uchwały
Nr XLV/437/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 21 lutego
2018 roku w sprawie określenia zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania,
rozkładania
na raty, niedochodzenia należności
pieniężnych, mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Miastu
Augustów lub jej jednostkom
organizacyjnym (Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego z 2018 roku
poz. 1006 ze zm.).

Ustalenia wysokości stawek opłat za
Uchwała Nr XLVII/464/18 Rady Miejskiej zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta
w Augustowie z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Augustowa

Zrealizowane według uchwały

Zmiany uchwały Nr XLVI/446/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca
Uchwała Nr XLVII/467/18 Rady Miejskiej 2018 r. w sprawie przyjęcia programu
redukcji niskiej emisji na terenie Gminy
w Augustowie z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Miasto Augustów pn. Airgustów i
określenia dotacji w ramach programu

Realizacja programu, przygotowania
naboru wniosków i udzielenia dotacji.

Uchwała Nr XLVIII/470/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja
2018 r.

Ustalenia na terenie Gminy Miasto
Augustów maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
sprzedaży, zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego – zezwolenia wydawane
zgodnie z zapisami uchwały.

Uchwała Nr XLVIII/471/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja
2018 r.

Określenia szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz
tygodniowego wymiaru czasu pracy
pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miasto
Augustów

Przekazanie uchwały podległym szkołom i
przedszkolom, nadzór nad sporządzeniem
arkuszy organizacji pracy zgodnie z
uchwałą

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVIII/472/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja
2018 r.

Wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn."Cyfrowy Klub
Seniora" zgłaszanego przez Gminę Miasto
Augustów do współfinansowania w ramach
naboru wniosków Działania 8.6:
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVIII/473/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja
2018 r.

Przekazania w 2018 r. środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała Nr XLVIII/477/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja
2018 r.

Wyrażenia zgody na przystąpienie do
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
realizacji projektu pn."Rewitalizacja Parku
Herberta w Augustowie" zgłaszanego przez Wniosek o dofinansowanie projektu
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Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Cyfrowy Klub Seniora” został
złożony 13 czerwca 2018 r. do
Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania
– Kanał Augustowski” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 20142020. Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej.
Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego.

Środki finansowe przekazano wg uchwały
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Gminę Miasto Augustów do
współfinansowania w ramach naboru
wniosków Działania 8.6: Inwestycje na
rzecz rozwoju lokalnego w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020

pn. ,,Rewitalizacja Parku Herberta w
Augustowie” został złożony 31
października 2018 r. do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś
priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej. Działanie 8.6
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Uchwała Nr XLVIII/478/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja
2018 r.

Skargi Prokuratora Regionalnego w
Białymstoku na uchwałę Rady Miejskiej w
Augustowie nr XXII/205/16 z dnia 28
kwietnia 2016 r. na uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawki procentowej
Przekazano skargę wraz z uchwałą
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku
wybudowania urządzeń infrastruktury
technicznej

Uchwała Nr XLIX/481/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Nowinka w
zakresie objęcia mieszkańców Gminy
Zrealizowane według uchwały
Nowinka opieką i usługami świadczonymi
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Augustowie

Uchwała Nr XLIX/482/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Przekształcenia Przedszkola Nr 6 im.
Słoneczna Szósteczka w Augustowie, ul.
Śródmieście 29 poprzez przeniesienie jego
rodziny

Uchwała Nr XLIX/483/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
podjęcia – wykonano.
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest Zawarto 5 umów dzierżaw na okres 3 lat.
ta sama nieruchomość
Dzierżawcy dostąpili od podpisania 2
umów.

Uchwała Nr XLIX/484/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Trybu postępowania o udzielenie dotacji
celowej spółkom wodnym nie działającym
w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na
bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz
sposobu kontroli wykonywania zadania
objętego dotacją

Uchwała Nr XLIX/485/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn. „The history of two
health resorts / Historia dwóch uzdrowisk”
zgłaszanego przez Gminę Miasto
Augustów do współfinansowania w ramach
naboru wniosków: Program INTERREG
VA Litwa -

Przekazanie uchwały dyrektorowi,
uwzględnienie zmiany siedziby we
wszystkich dokumentach i na stronach
internetowych, zgłoszenie do Podlaskiego
Kuratora Oświaty zmianę siedziby

Uchwała wchodzi w życie po upływie14
dni
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego, dotacje będą udzielane na
wnioski złożone do 15 października
danego roku budżetowego
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,The history of two health resorts /
Historia dwóch uzdrowisk” został złożony
28 czerwca 2018 r. do Wspólnego
Sekretariatu Technicznego na Litwie w
ramach programu Interreg Lietuva-Polska.

Uchwała Nr XLIX/486/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Określenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli przy plaży
Bielnik i określenia sezonu kąpielowego
dlatego miejsca

Przekazane do realizacji przez CSiR
Uchwała wchodzi w życie po upływie14
dni
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
–
zgodnie z treścią Uchwały miejsce
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
przy plaży Bielnik
funkcjonowało od 1 sierpnia
2018r. do 30 sierpnia2018r

Uchwała Nr XLIX/487/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

określenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli przy Plaży
Radiowej Trójki i określenia sezonu

Przekazane do realizacji przez CSiR
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kąpielowego dla tego miejsca

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego i wchodzi w życie z
dniem 30 czerwca 2018 r.zgodnie z treścią Uchwały miejsce
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
przy Plaży Radiowej Trójki
funkcjonowało od 1 lipca
2018r. Do 30 lipca 2018r
Przekazane do realizacji przez CSiR
Uchwała wchodzi w życie po upływie14
dni
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
–
zgodnie z treścią Uchwały miejsce
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
przy Plaży POSTiW
funkcjonowało od 1 sierpnia
2018r. do 30 sierpnia 2018r

Uchwała Nr XLIX/488/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Określenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli przy Plaży
POSTiW i określenia sezonu kąpielowego
dla tego miejsca

Uchwała Nr XLIX/489/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn. ,,Doposażenie
jednostek ratowniczych, wspólne
ćwiczenia oraz transfer dobrych praktyk
celem zwiększenia współpracy służb
ratowniczych miasta Augustów, gminy
Suchowola oraz Kalwarii” zgłaszanego
przez Gminę Miasto Augustów do
współfinansowania w ramach naboru
w Programie INTERREG V-A Litwa –
Polska

Uchwała Nr XLIX/490/18 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja
2018 r. w sprawie ustalenia na terenie
Gminy Miasto Augustów maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego – zezwolenia wydawane
zgodnie z zapisami uchwały.

Uchwała Nr L/494/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 23 lipca 2018 r.

Przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Augustowa

Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania
zmian i zawiadomiono stosowne organy
upoważnione do opiniowania/uzgadniania
projektu zmiany Studium. Zebrano
wnioski. Planowane udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie projektu zmiany
Studium w I połowie 2019 roku.

Uchwała Nr L/495/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 23 lipca 2018 r.

Przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustowa
dla terenów położonych przy drodze
krajowej nr 61 oraz w rejonie
skrzyżowania dróg krajowych nr 8, 16 i 61

Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania
planu i zawiadomiono stosowne organy
upoważnione do opiniowania/uzgadniania
projektu planu. Zebrano wnioski.
Planowane udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie projektu planu
w I połowie 2019 roku.

Uchwała Nr L/496/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 23 lipca 2018 r.

Udzielenia pomocy finansowej przez
Gminę Miasto Augustów Powiatowi
Augustowskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy
powiatowej nr 2510B - Hoża - odcinek od
ul.3 Maja do ul.Licealnej oraz ulicy
powiatowej nr 2521B - Licealna
w Augustowie"

Zrealizowane według uchwały.

Uchwała Nr L/497/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 23 lipca 2018 r.

Obniżenia tygodniowej liczby godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć

Przekazanie uchwały szkole, nadzór nad
sporządzeniem arkusza organizacji pracy
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Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Wzmocnienie współpracy jednostek
ratowniczych na obszarze transgranicznym
Polski i Litwy” został złożony 28 czerwca
2018 r. do Wspólnego Sekretariatu
Technicznego na Litwie w ramach
programu Interreg Lietuva-Polska.
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dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorowi Szkoły
Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej
w Augustowie Pani Katarzynie
Bernatowicz, w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała Nr LI/500/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 31 lipca 2018 r.

Wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn. "Folklor i muzyka
formą zachowania dziedzictwa
kulturowego" zgłaszanego przez Gminę
Miasto Augustów do współfinansowania w
ramach naboru wniosków Działania 8.6:
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020

zgodnie z uchwałą

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wniosek o dofinansowanie projektu pn.
Folklor i muzyka formą zachowania
dziedzictwa kulturowego” został złożony
20 sierpnia 2018 r. do
Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania
– Kanał Augustowski” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 20142020. Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej.
Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego.
W uchwale ustalono stawki procentowe
płaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanej
budową urządzeń infrastruktury
technicznej. Akt uchylony

Uchwała Nr LI/501/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Uchwała Nr LII/505/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
podjęcia – wykonano.
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
Zawarto 18 umów dzierżaw na okres 3 lat.
ta sama nieruchomość

Uchwała Nr LII/506/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Ustalenia sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto
Augustów

Przekazanie uchwały podległym szkołom i
przedszkolom, nadzór nad prawidłowym
wykonaniem uchwały przez jednostki

Uchwała Nr LII/507/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli

Przekazanie uchwały podległym szkołom i
przedszkolom, nadzór nad prawidłowym
wykonaniem uchwały przez jednostki

Uchwała Nr LII/508/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej

Przekazanie uchwały podległym szkołom i
przedszkolom, nadzór nad prawidłowym
wykonaniem uchwały przez jednostki

Uchwała Nr LII/509/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustowa
dla terenów położonych w rejonie części
ulic: Elektrycznej, Tytoniowej oraz ulicy
Filtrowej, zwanego "Zakłady tytoniowe"

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 3 września
2018 r. poz. 3530

Uzgodnienia przeprowadzania zabiegów
Uchwała Nr LIII/513/18 Rady Miejskiej w pielęgnacyjnych pomników przyrody
rosnących na terenie Gminy Miasta
Augustowie z dnia 21 września 2018 r.
Augustów

Uchwała wchodzi w życie po upływie14
dni
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
– wybór wykonawcy, w trakcie realizacji

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Uchwała Nr LIII/514/18 Rady Miejskiej w
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest podjęcia – wykonano.
Augustowie z dnia 21 września 2018 r.
ta sama nieruchomość
Zawarto 13 umów dzierżaw na okres 3 lat.
Przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania
Uchwała Nr LIII/515/18 Rady Miejskiej w
przestrzennego części miasta Augustowa
Augustowie z dnia 21 września 2018 r.
dla terenów położonych po wschodniej
stronie ulicy Brzostowskiego

Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania
planu i zawiadomiono stosowne organy
upoważnione do opiniowania/uzgadniania
projektu planu. Zebrano wnioski.
Planowane udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie projektu planu
w II połowie 2019 roku.

Przystąpienia do sporządzenia zmiany
Uchwała Nr LIII/516/18 Rady Miejskiej w
Studium uwarunkowań i kierunków
Augustowie z dnia 21 września 2018 r.
zagospodarowania przestrzennego miasta

Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania
zmian i zawiadomiono stosowne organy
upoważnione do opiniowania/uzgadniania
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Augustowa

projektu zmiany Studium. Zebrano
wnioski. Planowane udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie projektu zmiany
Studium w I połowie 2019 roku.

Uchwała Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli
Augustowie z dnia 21 września 2018 r.

Przekazanie uchwały podległym szkołom i
przedszkolom, nadzór nad prawidłowym
wykonaniem uchwały przez jednostki
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

wyrażenia zgody na przystąpienie do
Uchwała Nr LIII/520/18 Rady Miejskiej w
realizacji projektu pn."Żłobek nr 1 w
Augustowie z dnia 21 września 2018 r.
Augustowie"

Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Żłobek nr 1 w Augustowie” został
złożony 16.10.2018 r. do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 20142020. Oś priorytetowa II:
Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
Działanie 2.2 Działania na rzecz
równowagi praca-życie.

Zmieniająca uchwałę nr XLVIII/478/18
Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22
maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora
Regionalnego w Białymstoku na uchwałę
Rady Miejskiej w Augustowie nr
Uchwała Nr LIV/521/18 Rady Miejskiej w
XXII/205/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w
Augustowie z dnia 5 listopada 2018 r.
sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
wybudowania urządzeń infrastruktury
technicznej

Przekazano do Sądu.

Uchylenia uchwały nr LI/501/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 31 lipca
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
Uchwała Nr LIV/522/18 Rady Miejskiej w
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z
Augustowie z dnia 5 listopada 2018 r.
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej

Przekazano do PUW

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn. "Dostosowanie
miejsc wychowania przedszkolnego do
potrzeb osób niepełnosprawnych
w Przedszkolu nr 2 w Augustowie"

Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Uchwalenia "Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta Augustów"

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,
Dostosowanie miejsc wychowania
przedszkolnego do potrzeb osób
niepełnosprawnych w Przedszkolu nr
2 w Augustowie” został złożony 27
listopada 2018 r. do
Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania
– kanał Augustowski” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 20142020. Oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny.
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia – plan w realizacji
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn. "Poprawa
efektywności energetycznej poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego na
terenie Miasta Augustów"
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Wniosek o dofinansowanie projektu
pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej
poprzez modernizację oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta Augustów”
został złożony 24 kwietnia 2019 r. do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
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Podlaskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś
priorytetowa V: Gospodarka
niskoemisyjna. Działanie 5.4. Strategie
niskoemisyjne stwierdzono, że należy
zwiększyć szacunkowe wydatki projektu,
w tym wydatki kwalifikowalne, a tym
samym zmienić wysokość dofinansowania
i wkład własny (Uchwała nr III/36/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia
2018 r.)

Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp.
z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym
zadania Gminy Miasta Augustów
w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Miasto Augustów umowy wykonawczej na
świadczenie usług w ogólnym interesie
Świadczenie usług przez BIOM sp. z o.o.
gospodarczym w zakresie gospodarki
w zakresie gospodarki odpadami
odpadami komunalnymi zbieranymi
komunalnymi zbieranymi selektywnie.
selektywnie, niezbędnej dla realizacji
projektu pn.: ,,Biebrzański System
Gospodarki Odpadami - etap III PSZOKI", współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp.
z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym
zadania Gminy Miasta Augustów
w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi niesegregowanymi oraz
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Miasto Augustów umowy wykonawczej na
świadczenie usług w ogólnym interesie
Świadczenie usług przez BIOM sp. z o.o.
gospodarczym w zakresie gospodarki
w zakresie gospodarki odpadami
odpadami komunalnymi
komunalnymi zbieranymi nieselektywnie.
niesegregowanymi, niezbędnej dla
realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański
System Gospodarki Odpadami - etap III RIPOK", współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020

Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Uzgodnienia przeprowadzania zabiegów
pielęgnacyjnych pomników przyrody
rosnących na terenie Gminy Miasta
Augustów

Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do zasiłku celowego na
zakup żywności lub posiłków w ramach
Przekazano do jednostki organizacyjnej do
wieloletniego rządowego programu
realizacji
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 2023

Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Zasad zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej

Zrealizowane według uchwały

Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

Uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Miasta Augustów z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego – w trakcie realizacji
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Planowane do realizacji w roku 2019
przeprowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych pomników przyrody.
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Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
podjęcia– wykonano.
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
Zawarto 3 umów dzierżaw na okres 3 lat.
ta sama nieruchomość

Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
Uchwała wchodzi w życie z dniem
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest podjęcia– wykonano.
ta sama nieruchomość
Zawarto 3 umów dzierżaw na okres 3 lat.

Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Ustanowienia oraz określenia warunków i
trybu przyznawania stypendiów
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
artystycznych w zakresie twórczości
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
artystycznej, upowszechniania kultury oraz Województwa Podlaskiego.
opieki nad zabytkami

Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów
na prowadzenie publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli oraz
Przestrzeganie zapisów uchwały podczas
innych form wychowania przedszkolnego, udzielania i rozliczania dotacji
a także trybu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania

Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta Augustowa na 2019
rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 2019
roku – w trakcie realizacji

Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Augustowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 2019
roku – w trakcie realizacji

Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany w uchwale Rady Miejskiej
w Augustowie w sprawie przystąpienia
miasta Augustowa do Augustowskiej
Organizacji Turystycznej oraz wyznaczenia
przedstawicieli do reprezentowania miasta
w tej organizacji

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Na mocy uchwały postanowiono
wyznaczyć przedstawicieli miasta w
osobach: 1. Mieczysław Szczerbakow, 2.
Leszek Stanisław Cieślik, 3. Magdalena
Śleszyńska.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany w uchwale Rady Miejskiej
w Augustowie w sprawie przystąpienia
do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu
"Niemen"

Na mocy uchwały postanowiono
wyznaczyć do reprezentowania Miasta w
Stowarzyszeniu Pana Mirosława
Karolczuka – Burmistrza Miasta
Augustowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany w uchwale Rady Miejskiej
w Augustowie w sprawie wyboru
przedstawiciela Rady Miejskiej
w Augustowie w Komitecie Rewitalizacji
Gminy Miasta Augustów

Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Ustalenia stref taryfowych dla taksówek na Oznakowanie stref taryfowych w terenie
obszarze Miasta Augustowa
dla taksówek

Uchwała Nr III/36/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany Uchwały Rady Miejskiej w
Augustowie w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji projektu pn.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
"Poprawa efektywności energetycznej
poprzez modernizację oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta Augustów"

Uchwała Nr IV/50/18 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustowa
zwanego „Lipowiec II”
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Na mocy uchwały postanowiono wybrać
Panią Sylwię Bielawską na przedstawiciela
Rady Miejskiej w Augustowie w
Komitecie Rewitalizacji Gminy Miasta
Augustów.

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 4 stycznia
2019 r. poz. 103
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VII.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Miasta Augustowa funkcjonuje jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP
Augustów – Lipowiec. Obszar operacyjny działania jednostki obejmuje granice administracyjne
gminy
i
miasta
Augustowa.
Jednostka
w
roku
1997
została
włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a od 2005 r. w szeregach jednostki działa Sekcja
Ratownictwa Wodnego. Obecnie liczy 60 członków, z czego 30 należy do Jednostki Operacyjno –
Technicznej biorącej czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy od wielu lat
prowadzą
akcje
szkoleniowe,
organizują
manewry
i
ćwiczenia
również
na poziomie powiatowym i wojewódzkim oraz zabezpieczają imprezy masowe organizowane
na terenie miasta Augustowa.
Jednostka dysponuje następującym sprzętem do działań ratowniczo – gaśniczych:
1. Samochód ratowniczo – gaśniczy typu średniego – 1 szt.
2. Samochody do ratownictwa technicznego i wodnego typu lekkiego – 1 szt.
3. Samochód operacyjny typu lekkiego – 1 szt.
4. Łódź ratownicza typu RIB – 1 szt.
5. Sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego – 1 kpl.
6. Motopompy pływające – 2 szt.
7. Motopompa szlamowa – 2 szt.
8. Torby ratownictwa medycznego R1 – 3 szt.
9. Sanie do ratownictwa lodowego – 1 szt.
10. Piła do cięcia stali i betonu – 1 szt.
11. Radiotelefony samochodowe – 2 szt.
12. Radiotelefony nasobne – 14 szt.
13. Aparaty oddechowe – 4 kpl.
14. System alarmowania e-remiza – 1 kpl.
15. Alarmowanie sms – 1 kpl.
16. Piły mechaniczne do drewna – 4 szt.
17. Aparaty bezruchu – 4szt.
18. Agregaty prądotwórcze – 2 szt.
19. Skafandry ratownicze i nurkowe – 8 kpl.
20. Kamizelki ratunkowe i asekuracyjne – 12 szt.
21. Sprzęt do ratownictwa lodowego.
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Statystyka – udział strażaków OSP Augustów – Lipowiec w akcjach:
Ilość interwencji z podziałem na zagrożenia jednostki OSP
Augustów - Lipowiec (2016 - 2018)
70
60

Interwencje

50
40
30
20
10
0

Pożary
MZ*
AF*
Razem

2018 r.
21
21
1
43

2017 r.
12
20
0
32

2016 r.
25
33
0
58

MZ* - miejscowe zagrożenia, AF* - alarmy fałszywe

Interwencje

Ilość interwencji jednostki OSP Augustów Lipowiec
w porównaniu z Komendą Powiatową Straży
Pożarnej
w Augustowie
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2018 r.

2017 r.

OSP*

43

32

58

KPSP*

354

349

328

OSP* - Ochotnicza Straż Pożarna Augustów - Lipowiec
KPSP* - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Augustowie

Poza wymienioną statystyką jednostka OSP zabezpieczała:
1. Powitanie Nowego Roku.

2.
3.
4.
5.

2016 r.

„Dni Augustowa”.
Wyścigi Łodzi Wytrzymałościowych.
Półmaraton Augustowski.
Augustowskie Moto – Noce.
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6. Triatlon Garmin.
7. Imprezy towarzyszące organizowane przez APK.
8. Akcja „Znicz”.
9. „Pływanie na byle czym”.
10. „Marsz dla Życia Rodziny”.
11. „Mistrzostwa osób niepełnosprawnych”.
12. Imprezy kulturalno – rozrywkowe w amfiteatrze oraz nad rzeką Nettą.
13. Inne uroczystości i imprezy lokalne.
W zakresie działalności informacyjno – szkoleniowej zorganizowano:
1. Akcje „Mały Strażak” i „Mały Ratownik” w augustowskich jednostkach oświatowych
(przedszkola i szkoły podstawowe).
2. Pokazy ratowniczo – gaśnicze w szkołach ponadpodstawowych.
3. Akcje „Ratujemy i uczymy ratować”- szkoły podstawowe.
4. Szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy w Młodzieżowych Ośrodkach
Wychowawczych w Augustowie.
5. Współorganizuje coroczne Letnie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
6. Manewry z Ratownictwa Wodnego dla jednostek OSP z terenu powiatu augustowskiego.
7. Powiatowy Konkurs o Bezpieczeństwie Wiedzy z Zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy w
Szkole Podstawowej nr 3.
8. Dni Otwarte OSP.
Zrealizowano następujące zadania remontowe w budynku Remizy OSP Augustów – Lipowiec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wymieniono poszycie dachowe.
Wykonano docieplenie oraz elewację.
Wyremontowano boksy garażowe.
Zamontowano automatyczne drzwi garażowe.
Wymieniono drewniane drzwi garażowe.
Wyremontowano świetlicę i aneks kuchenny.
Zamontowano monitoring.
Zmodernizowano system ogrzewania i wymieniono piec na niskoemisyjny.
Wymieniono systemu alarmowania (syrena alarmowa na budynku remizy).

Zakupiono ze środków pozabudżetowych:
1.
2.
3.
4.

Umundurowanie specjalne – 6.000,00 zł.
Umundurowanie koszarowe – 2.400,00 zł.
Buty specjalne – 2.100,00 zł.
Skafandry ratownicze – 8.000,00 zł.
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Ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego zakupiono – 6 000,00 zł:
1. Hełmy strażackie

Ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono – 12.000,00 zł:
1. Defibrylator.

2. Bosak dielektryczny.

str. 83

RAPORT O STANIE MIASTA AUGUSTÓW ZA 2018 ROK

3. Najaśnica.

4. Pilarka do drewna.

5. Maty ochronne
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Ze środków Komendanta Głównego PSP:
1. Remont remizy – 28 000,00 zł.
Ze środków Starostwa Powiatowego przeprowadzono – 25.000,00 zł
1. Remont sytemu ogrzewania i wymiana pieca na niskoemisyjny.
Miasto wsparło finansowo w wysokości 10.000,00 zł Państwową Straż Pożarną
z przeznaczeniem na wyremontowanie pomieszczeń, w których została utworzona sala dydaktyczno –
szkoleniowa „Ognik” mająca na celu edukację z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dzieci i
młodzieży.
Dodatkowo Gmina Miasto Augustów z zakresu poprawy bezpieczeństwa pokryła koszty pobytu
dodatkowych patroli Policji w kwocie 35.928,00 zł , które realizowały zadania z zakresu zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Augustowa.

Ilość interwencje Policji na terenie miasta
Augustowa (2016 - 2018)
7000
6800
6600

Interwencje

6400
6200

6000
5800
5600
5400

5200
Ilość interwencji

2018 r.

2017 r.

2016 r.

6808

5749

5880

VIII. Część analityczna
8.1. Oświata i edukacja
Zadania oświatowe Miasta Augustów wynikają w szczególności z postanowień:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457
ze zm.)
4. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203
ze zm.)
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)oraz
przepisów wykonawczych do tych ustaw.
Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Miasta Augustów było zabezpieczenie
na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez miasto środków finansowych
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na
prowadzenie
działalności,
w
tym
na
wynagrodzenia
pracowników
i eksploatację budynków komunalnych, a także środków finansowych w formie dotacji
do działających szkół i placówek niepublicznych.
8.1.1.

Wykaz szkół, przedszkoli i żłobka prowadzonych przez Miasto Augustów
Szkoła/Placówka

Adres

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Augusta

ul. Rajgrodzka 1

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

ul. Mickiewicza 1

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej
Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Nr 4
Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka
Żłobek Nr 1

ul. Marii Konopnickiej 5
ul. Tartaczna 21
ul. Waryńskiego 57
ul. Kopernika 24
ul. Tytoniowa 12
ul. Kilińskiego 10a
ul. Śródmieście 29
ul. Kilińskiego 6

8.1.2.

Remonty i inwestycje

Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych na kwotę 131 068,80–
kompleksowa modernizacja łazienek uczniowskich na I piętrze (usuwanie starej glazury,
podłóg, ścianek, malowanie, grzejniki, armatura).
2. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Augustowie na kwotę
345 200,00 – szpachlowanie, malowanie.
3. Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 17 999,99:
- wykonanie całkowitego remontu szatni i przebieralni (tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie), wyposażanie w nowe meble.
4. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Augustowie na kwotę 49 898,78 –
rozbiórka budynku gospodarczego, przygotowanie terenu pod boisko.
5. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie na kwotę 20 520 –
przygotowanie terenu pod boisko, modernizacja nawierzchni trawiastej.
6. Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie na kwotę
15 929,73.
7. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie
na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka na kwotę 184 810,00
8. Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie placu
zabaw i poprawa efektywności energetycznej budynku na kwotę 79 200,00 –
dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonanie audytu energetycznego.
9. Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola nr 2 na kwotę 57 333,88.
10. Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3
w Augustowie na kwotę 48 000,00 – komora mroźnicza.
11. Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1 na kwotę 17 848,26
12. Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka Nr 1 w Augustowie na kwotę 65 037,00.
1.

Dodatkowo na bieżące remonty i naprawy przeznaczono następujące kwoty:
1. Szkoły – 188 924,86.
2. Przedszkola i żłobek – 274 507,17.
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Liczba uczniów i oddziałów.
1. Szkoły podstawowe:

8.1.3.

I-VIII.2018 r.
Szkoła

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6

kl. I
68
109
45
23

kl. II
45
41
23
8

Razem

245

117

kl. III
114
159
64
24

kl. IV
125
162
43
26

kl. V
76
117
38
17

kl. VI
95
109
36
24

Kl. VII
104
145
31
19

361

356

248

264

299

Razem
627
842
280
141
1890

Ogółem
oddziałów
27
38
14
8
87

IX-XII.2018 r.
Liczba uczniów

Szkoła

kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

kl. V

kl. VI

Kl. VII

Kl. VIII

Razem

Ogółem
oddziałów

Szkoła Podstawowa Nr 2

93

70

44

117

125

76

96

105

726

31

Szkoła Podstawowa Nr 3

115

105

41

158

163

117

113

145

957

43

Szkoła Podstawowa Nr 4

32

48

22

66

46

43

38

29

324

16

Szkoła Podstawowa Nr 6
Razem

16
256

23
246

9
116

23
364

27
361

16
252

23
270

20
299

157
2164

9
99

2.

Klasy gimnazjalne:
I-VIII.2018 r.
Liczba uczniów

Klasy gimnazjalne
kl. I

kl. II

kl. III

Razem

Ogółem
oddziałów

20

32

52

3

98

75

173

7

67

81

148

16

185

188

373

16

Klasy gimnazjalne dotychczasowego
Gimnazjum Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 4
Klasy gimnazjalne dotychczasowego
Zgodnie z reformą oświaty nie
Gimnazjum Nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 2
było naboru do klas I -szych
Klasy gimnazjalne dotychczasowego
Gimnazjum Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 3
Razem

IX-XII.2018 r.
Liczba uczniów

Klasy gimnazjalne

kl. I

Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 4
Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 2
Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 3
Razem

-

kl. II

kl. III

Ogółem
oddziałów

-

20
101
66
187

1
4
3
8

W związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów (od 1 września 2017 r. funkcjonowały
tylko drugie i trzecie klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych) nie było naboru uczniów do klas
pierwszych na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019.
3. Przedszkola.
VIII.2018 r.
Przedszkole

Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Liczba dzieci

Ogółem
oddziałów

poniżej „0”

„0”

Razem

48
125
81

51
75
40

99
200
121
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Przedszkole Nr 4
Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka
Razem

75
98

44
49

119
147

5
6

427

259

686

29

IX-XII.2018 r.
Przedszkole

Liczba dzieci

Ogółem
oddziałów

poniżej „0”

„0”

Razem

Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi
Przedszkole Nr 4
Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka

66
124
84

50
71
36

116
195
120

5
8
6

75
96

45
75

120
171

5
7

Razem

445

277

722

31

4. Liczba uczniów/wychowanków
i placówkach niepublicznych:

i

oddziałów

w

poszczególnych

szkołach

I-VIII.2018 r.
Nazwa placówki
Społeczna Szkoła Podstawowa - 111
Klasy gimnazjalne - 29
Oddział Przedszkolny - 12
Przedszkole Zgromadzenia s. Urszulanek S.J.K.
Przedszkole Niepubliczne „Fantazja”
Niepubliczne Przedszkole Językowe U Kubusia Puchatka
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Let’s Talk”
Przedszkole Niepubliczne Beniamin
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Stacyjkowo”
Przedszkole Montessori
Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Punkt Przedszkolny „Wesoła Przystań”
Ogółem

Liczba
uczniów/wychowanków
152

Liczba oddziałów

46
47
203
41
61
30
34
19
9
642

3
4
8
4
3
3
2
1
2
41

11

IX-XII.2018 r.
Nazwa placówki
Społeczna Szkoła Podstawowa - 130
Klasy gimnazjalne - 13
Oddział Przedszkolny - 10
Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let’s Talk
Przedszkole Zgromadzenia s. Urszulanek S.J.K.
Przedszkole Niepubliczne „Fantazja”
Niepubliczne Przedszkole Językowe U Kubusia Puchatka
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Let’s Talk”
Przedszkole Niepubliczne Beniamin
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Stacyjkowo”
Przedszkole Montessori
Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Punkt Przedszkolny „Wesoła Przystań”
Ogółem

Liczba
uczniów/wychowanków

Liczba oddziałów

153

11

9
54
46
224
43
67
31
52
13
10
702

1
3
2
9
4
4
2
3
1
2
2

8.1.4. Dotacja dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych
Placówka
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let’s Talk
Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK
Przedszkole Niepubliczne Beniamin
Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka”
Niepubliczne Przedszkole Językowe Let’s Talk
Przedszkole Niepubliczne Fantazja

Kwota dotacji 2018 r.
965 338,72
35 162,42
428 250,64
580 920,74
1 784 495,88
433 211,66
434 628,65
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Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo
Przedszkole Montessori
Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Punkt Przedszkolny Wesoła Przystań
Ogółem

8.1.5.

242 621,04
472 323,43
82 258,08
198 721,82
5 657 933,08

Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie
szkół, którzy zamieszkują na terenie miasta Augustów. Kryterium dochodowe uprawniające do
uzyskania pomocy określone zostało ustawowo i wynosiło - 514 zł na jednego członka rodziny.
Stypendia szkolne przyznawane były w wysokości 104 zł miesięcznie, a zasiłki szkolne (jednorazowo)
– 620 zł.
Kwota 247 624 przeznaczona została na wypłatę stypendiów:
 dotacja celowa 198 099,00
 wkład własny
49 525,00
Łącznie przyznano stypendia 272 uczniom.
Kwota 9 300,00 przeznaczona została na zasiłki szkolne:
 dotacja celowa 7 440,00
 wkład własny
1 860,00
Łącznie przyznano zasiłki 15 uczniom.
Ponadto przyznano stypendia motywacyjne (ogółem dla 113 uczniów) za wysokie wyniki w
nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych. Na ten cel została
wydatkowana kwota z budżetu miasta w wysokości – 49 984,00 zł.
Innym ważnym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników szkolnych w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna ”.
Z tej formy pomocy skorzystało ogółem – 34 uprawnionych uczniów. Na realizację tego zadania
otrzymano dotację celową w kwocie – 9 965,00 zł.
8.1.6. Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
Szkoła

Nazwa konkursu
Wojewódzki Konkurs Matematyczny

SP2

Wojewódzki Konkurs Fizyczny
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
Wojewódzki Konkurs Historyczny
Wojewódzki Konkurs z Matematyki
Wojewódzki Konkurs Informatyczny
Wojewódzki Konkurs Informatyczny
„KANGUR”

SP3 – kl. gim.
SP3 – kl. gim.
SP3 – kl. gim.
SP3
SP3
SP3
SP 4

Osiągnięcia
1 Laureat
1 Finalista
Laureat
Finalista
Laureatka
Laureat
Laureat
Finalista
II miejsce i wyróżnienie

Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach
(szkoły od poziomu wojewódzkiego)
Nazwa konkursu
Plebiscyt ,,Przedszkole roku 2018”
Organizator ,,Kurier Poranny” i ,,Gazeta Współczesna”
Białystok
Plebiscyt ,,Przedszkole roku 2018”
Organizator ,,Kurier Poranny” i ,,Gazeta Współczesna”
Białystok

Szkoła/przedszkole
Przedszkole Nr 1
Im. Akademia
Bystrzaka
Przedszkole Nr 3
z Oddziałami
Integracyjnymi
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Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
27 Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Odyseja
Umysłu”
VI Woj. Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie
zaćmił i niepamięć”
VII Ogólnopolski Turniej Superfarmera
Wojewódzki Konkurs Poezji Rosyjskiej
III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej
„Piękne są nasze barwy ojczyste”
Eliminacje Wojewódzkiego XXXI Małego Konkursu
Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki….”
Erlebnisreise mit Deutsch
Międzynarodowy Festiwal Folkloru RYBNIK 2017
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
2018 kategoria Kadet
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
2018 kategoria Beniamin
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
2018
kategoria Żaczek
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
2018
kategoria Maluch
Międzynarodowy Turniej Robotów ROBOTIC
ARENA- Politechnika Wrocławska
Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada o św.
Maksymilianie Marii Kolbe

SP2

19 wyróżnień, 1 wynik bardzo dobry

SP2 – kl. gim.

11 miejsce

SP2 – kl. gim.

1 nagroda

SP2
SP2 – kl. gim.
SP2 – kl. gim.
SP2
SP3

IV miejsce
I miejsce
II miejsce, III miejsce
wojewódzki konkurs - nagroda

SP3

województwo - wyróżnienie

SP3
SP3

ogólnopolski - II miejsce
międzynarodowy - I miejsce

SP3

wyróżnienie

SP3

wyróżnienie

SP3

wyróżnienie

SP3

wyróżnienie

SP3

międzynarodowy - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK

SP3

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK

SP3

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK

SP3

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zdrowiu MEDITEST
Regionalny Konkurs Piosenki Patriotycznej
VI Wojewódzki Konkurs Literacko - Historyczny
VI Wojewódzki Konkurs Literacko - Historyczny
Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Baje,Bajki,
Bajeczki”
Wojewódzki Konkurs Szkolnych Zespołów
Muzycznych
X V Podlaski Festiwal Szkolnych Zespołów
Muzycznych „Akolada”
XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o
św. Maksymilianie pt „Tak powstało Rycerstwo
Niepokalanej” w kategorii: klasy 4-5
XII Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska
Wojewódki konkurs plastyczny „112 Ratuje Życie”
Ogólnopolski Konkurs na wolontariusza „Ośmiu
wspaniałych”
III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej
„Supraskie Paschalia”
III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej
„Supraskie Paschalia”
V Międzynarodowy konkurs piosenki anglojęzycznej
Uzyskanie certyfikatu w programie “Kompetencja na
szóstkę”

SP3
SP3
SP3
SP3

X miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Franciszkańskiej
bardzo dobry wynik - etap
ogólnopolski
wyróżnienie
etap ogólnopolski
dyplom uznania
etap ogólnopolski
Wyróżnienie
regionalny I miejsce
I miejsce
wyróżnienie

SP3

województwo - finalistka

SP3

wojewódzki - I miejsce

SP3

etap wojewódzki - wyróżnienie

SP3

SP3
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I miejsce w konkursie plastycznym

SP3
SP6

Ogólnopolska - II miejsce
I miejsce

SP6

laureat

SP6

Medal brązowy

SP6

Medal srebrny

SP6

II miejsce

SP6

uzyskanie certyfikatu
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Ważniejsze osiągnięcia uczniów szkół w sporcie
(od poziomu wojewódzkiego I-VI miejsce)
Nazwa konkursu
Finał Województwa Podlaskiego
w LA
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
LA
Drużynowe biegi przełajowe
/Igrzyska Młodzieży/
Finał Igrzysk dzieci w
łyżwiarstwie
Finał Wojewódzki w
Łyżwiarstwie Szybkim
Finał Wojewódzki w
Drużynowych Biegach
Przełajowych
Finał Wojewódzki w
Sztafetowych Biegach
Przełajowych
Finał Wojewódzki
w Narciarstwie Biegowym
Finał Wojewódzki Podlaskie
Igrzyska w Lekkiejatletyce –
bieg na 1000m
Finał Wojewódzki Podlaskie
Igrzyska w Lekkiejateltyce 200
m
Finał Wojewódzki Podlaskie
Igrzyska w Lekkiejateltyce
sztafeta 4x60
Finał Wojewódzki w Czwórboju
lekkoatletycznym
Igrzyska Dzieci Szkolnej Pływanie drużynowe dziewcząt
Igrzyska dzieci w Biegu na
Orientację
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Biegach na Orientację
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Drużynowych biegach na
orientację
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
drużynowych biegach
narciarskich dziewcząt
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Drużynowych Biegach
Przełajowych chłopców
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
drużynowych biegach
przełajowych rocznik 2004
dziewcząt
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
indywidualnej LA dziewcząt
(600m)
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Indywidualnych biegach na
orientację
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
indywidualnych biegach
narciarskich dziewcząt
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
indywidualnych biegach
przełajowych rocznik 2004
dziewcząt

Szkoła
SP2 gim.
SP2

Osiągnięcia
I miejsce w rzucie dyskiem, I miejsce w pchnięciu kulą, IV
miejsce bieg na 300m, V miejsce bieg na 1000m, IX miejsce w
ogólnej klasyfikacji
V miejsce bieg na 300m., III miejsce bieg na 300m., 43 miejsce
drużynowo

SP3

województwo I miejsce

SP3

województwo VI miejsce

SP3

województwo IV miejsce

SP3

województwo VI miejsce

SP3

II miejsce

SP3

województwo VI miejsce

SP3

województwo I miejsce

SP3

województwo III miejsce

SP3

województwo I miejsce

SP3

województwo III, IV miejsce

SP3

awans do Finału wojewódzkiego
V miejsce

SP3

województwo III miejsce

SP3

województwo III miejsce

SP3

województwo I miejsce

SP3

województwo IV miejsce

SP3

województwo I miejsce

SP3

awans do Finału wojewódzkiego
I miejsce

SP3

województwo VI miejsce

SP3

województwo II i III miejsce

SP3

województwo IV miejsce

SP3

awans do Finału wojewódzkiego
I miejsce
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
łyżwiarstwie drużynowym
dziewcząt
Igrzyska młodzieży Szkolnej w
Pływaniu Drużynowym
chłopców
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Siatkówce Plażowej Chłopców
Indywidualna Lekkoatletyka (80 płotki)
Indywidualna Lekkoatletyka 600
Indywidualna Lekkoatletyka skok w dal
Liga Miejska w Piłce Siatkowej
w kategorii szkół podstawowych
Liga Województwa w Piłce
Siatkowej Młodzików
Międzynarodowe Mistrzostwa
Michałowa w pływaniu
Międzynarodowy Turniej Piłki
Siatkowej – Łoździeje (Litwa)
Międzyszkolny Turniej z piłki
nożnej „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”

SP3

województwo VI miejsce

SP3

województwo - IV miejsce drużynowo,
województwo - III miejcie sztafeta,
województwo - I miejsce

SP3

województwo V miejsce

SP3

województwo II miejsce

SP3

województwo V miejsce

SP3

województwo II miejsce

SP3
SP3

województwo VI miejsce

SP3

międzynarodowe III miejsce

SP3

międzynarodowy – II miejsce

SP3

województwo IV Miejsce

Międzywojewódzkie Drużynowe
Mistrzostwa Młodzików 12-lat

SP3

Międzywojewódzkie Drużynowe
Mistrzostwa Młodzików 12-lat

SP3

Międzywojewódzkie Drużynowe
Mistrzostwa Młodzików 12-lat
Mistrzostwa Wojewódzkie
Lekkoatletyczne programu
„Lekkoatletyka dla każdego!”
Mistrzostwa Województwa
Podlaskiego w piłce ręcznej na
orliku
Ogólnopolski Turniej Kiner+
Sport klas IV
Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej kl. IV
Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej kl. IV

I miejsce (50m stylem klasycznym)

SP3

Finał Krajowy
– VI miejsce
– VI miejsce

SP3

Finał Wojewódzki V miejsce

SP3

Finał Wojewódzki – VI miejsce

SP3

awans do Finału Wojewódzkiego

SP3

województwo VI miejsce

SP3

Ogólnopolskie Drużynowe
Zawody Dzieci 10,11 lat,
Augustów - 25.05.2018 r.

SP3

Wielobój Pływacki o Puchar
Burmistrza Augustowa 2018

II miejsce (100m stylem dowolnym)
II miejsce (50m stylem motylkowym)
II miejsce (50m stylem dowolnym)
II miejsce (100m stylem zmiennym)
II miejsce (50m stylem klasycznym)
III miejsce (100m stylem dowolnym)
III miejsce (50m stylem motylkowym)
III miejsce (50m stylem dowolnym)
II miejsce (50m stylem grzbietowym)

SP3

Ogólnopolskie Drużynowe
Zawody Dzieci 10,11 lat,
Augustów - 25.05.2018 r.

Sztafetowe biegi przełajowe
10x800 m
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Szkół Podstawowych,
Sztafety pływackie chłopców
(Igrzyska Młodzieży)
Wielobój Pływacki o Puchar
Burmistrza Augustowa

województwo I miejsce

Ogólnopolskie
II miejsce ( 50m stylem grzbietowym) III miejsce (50m stylem
dowolnym)
III miejsce (100m stylem zmiennym)
Ogólnopolskie
I miejsce (50m stylem dowolnym)
II miejsce (100m stylem zmiennym)
III miejsce ( 50m stylem grzbietowym)
III miejsce ( 50m stylem klasycznym)

SP3

województwo III miejsce

SP3

województwo II miejsce

SP3

województwo VI miejsce

SP3

międzynarodowy I ,II, III miejsce

SP3

Okręgowe
I miejsce ( 50m stylem grzbietowym) III miejsce (50m stylem
dowolnym)
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Wielobój Pływacki o Puchar
Burmistrza Augustowa 2018
Wielobój Pływacki o Puchar
Burmistrza Augustowa 2018
Wielobój Pływacki o Puchar
Burmistrza Augustowa 2018 sztafeta
Wielobój Pływacki o Puchar
Burmistrza Augustowa 2018 sztafeta
XIV Międzynarodowe Zawody
Pływackie pod Patronatem
Burmistrza Sokółki 16.11.2017 r.
XIV Międzynarodowe Zawody
Pływackie pod Patronatem
Burmistrza Sokółki 16.11.2017 r.
XIV Międzynarodowe Zawody
Pływackie pod Patronatem
Burmistrza Sokółki 16.11.2017 r.
Zawody z pływania
Międzynarodowe – Alytus –
Litwa
Finał Wojewódzki na 600m
Wojewódzki Czwórbój LA
Wojewódzki Finał na 600 m w
LKD
Wojewódzki finał w pchnięciu
kulą
Podlaskie Igrzyska w
drużynowych biegach
przełajowych
Wojewódzki Finał w Czwórboju
Podlaskie Igrzyska
Lekkoatletyczne
Wojewódzkie Biegi Przełajowe

SP3
SP3

Okręgowe
III miejsce (100m stylem zmiennym)
Okręgowe
III miejsce (50m stylem motylkowym)

SP3

Okręgowe
I miejsce (4x50 stylem dowolnym w sztafecie)

SP3

Okręgowe
II miejsce (4x50 stylem dowolnym w sztafecie)

SP3

II miejsce (50m stylem dowolnym)
III miejsce (50m stylem grzbietowym)
w roczniku 2007

SP3

I miejsce ( 50m stylem grzbietowym)
III miejsce (50m stylem dowolnym)
w roczniku 2008 i młodszym

SP3

III miejsce (50m stylem dowolnym)
w roczniku 2008 i młodszym

SP3

Międzynarodowe
IV miejsce indywidualnie – 50 grzbietowy

SP4

II miejsce

SP4

III miejsce w półfinale

SP4

II miejsce

SP4

I miejsce

SP4

II miejsce

SP4

II miejsce

SP4

II miejsce w biegu na 600m, III miejsce w biegu na 600m

SP4

II miejsce
III miejsce (bieg na 600 m) - powiatowy
I miejsce (bieg na 100m) - powiatowy
II miejsce (skok w dal) - powiatowy
awans do półfinału województwa - płotki 80 m

Igrzyska Młodzieży szkolnej
z lekkiej atletyki

SP6

Igrzyska dzieci z lekkiej atletyki

SP6

II miejsce (skok w dal) – półfinał województwa
VI miejsce dziewczyny – finał województwa podlaskiego w
biegu na orientację

Egzamin gimnazjalny
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów
nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
1. Humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka
polskiego.
2. Matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu
matematyki.
3. Języka obcego nowożytnego.
Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego,
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może
wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
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Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek
przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla
uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą
do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności
językowych.
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum,
ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie
zdać.
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu, a w przypadku języka obcego nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub z części trzeciej egzaminu
na poziomie podstawowym i rozszerzonym najwyższego wyniku.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

Język
niemiecki
poziom
podstawowy
Język rosyjski
poziom
podstawowy

Języki obce

Język angielski
poziom
rozszerzony

Język angielski
poziom
podstawowy

Przedmioty
przyrodnicze

Średni wynik procentowy
Cześć
matematycznoprzyrodnicza

Matematyka

Historia i
wiedza o
społeczeństwie

Język polski

Wyszczególnienie

Część
humanistyczna

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Zygmunta Augusta w
Augustowie

60%

55%

46%

51%

58%

41%

44%

-

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

72%

63%

55%

66%

74%

57%

37%

67%

Szkoła Podstawowa Nr 4 im.
Marii Konopnickiejw
Augustowie

49%

41%

38%

44%

52%

33%

42%

55%

Augustów – miasto

67%

59%

53%

58%

69%

53%

49%

71%

Powiat augustowski

67%

59%

53%

58%

70%

54%

47%

66%

Województwo podlaskie

67%

59%

53%

56%

69%

-

52%

-

Kraj

68%

59%

52%

56%

68%

-

52%

-
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Porównanie średnich wyników z egzaminu
gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

Język angielski
poziom podstawowy
Przedmioty
przyrodnicze

Matematyka

Historia i wiedza o
społeczeństwie

Język polski
0%
Kraj

20%

40%

Województwo

Powiat

60%

SP4

SP3

80%
SP2

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dyrektorzy szkół i przedszkoli na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznych podejmują działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. W celu realizacji zaleceń organizowane są m.in. zajęcia rewalidacyjne, korekcyjnokompensacyjne, nauczanie indywidualne, terapie (logopedyczne, psychologiczne, ruchowe,
biofeedback, tomatis, artterapia, integracja sensoryczna).
Na realizację zaleceń, zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci
w przedszkolach i szkołach, przeznaczono kwotę w wysokości 3 269 780,36 zł.
8.1.7. Nauczyciele
1. Liczba nauczycieli ogółem w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach
wg stopnia awansu zawodowego (w etatach)
dyplomowany

Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna
Szósteczka

mianowany

Przedszkole Nr 4

kontraktowy

dyplomowany

2,16

3,41

7,68

0,75

9

0,9

0,09

1

1,27

1,1

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi

2,11

4,2

3,77

7,48

2,46

5,87

8,77

1,05

5,13

12,98

3

6

0,09

3

7,01

1

9,28

str. 95

stażysta

mianowany

3,59

brak

kontraktowy

4

Przedszkole Nr 1 im. Akademia
Bystrzaka
Przedszkole Nr 2

IX-XII.2018

1

stażysta

Jednostki

brak

I-VIII.2018

1,04

0,75

1

4,83

9
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Zygmunta Augusta
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1
Pułku Ułanów Krechowieckich
Szkoła Podstawowa Nr 4 im.
Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im.
Armii Krajowej
Ogółem

8.1.8.

1,44

1,11

6,08

72,52

2,6

4,22

74,95

1,33

3,8

9,47

93,56

3,46

9,31

100,4

7,72

30,43

7,09

33,54

2,17

3,61

9,67

1,5

5,63

10,32

12,35

47,29

241,5

23,12

41,04

257,84

5,77

0,75

306,91

2,04

324,79

Żywienie dzieci i uczniów w przedszkolu i w szkole

Kuchnie, w których przygotowuje się i wydaje posiłki, zorganizowane są we wszystkich
przedszkolach (P1, P2, P3, P4, P6) oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich w Augustowie.
Stołówki, w których wydaje się posiłki, zorganizowane są w SP2, SP4 i SP6.
Posiłki do tych szkół przygotowuje stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich w Augustowie, a dowóz posiłków organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Augustowie.
Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne. Koszt jednego obiadu (złożonego z zupy,
drugiego dania i kompotu) dla ucznia w szkole wynosił 3,50 zł. Natomiast stawka żywieniowa
w przedszkolach za trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 5,00 zł.
W roku 2018 koszt ponoszony przez miasto na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniósł –
780 643,42 zł, a przedszkolnych – 861 486,15 zł.
Przeciętna liczba obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3
wynosi ok. 1000, z czego prawie 600 jest dostarczana do pozostałych szkół.
Posiłki, które są przygotowywane w przedszkolach są zróżnicowane i dostosowane
do potrzeb dzieci. Jadłospisy są zgodne z zasadami higieny i dietetyków, zawierają m.in. diety z
wykluczeniem niektórych produktów.
8.1.9.
Programy i projekty oświatowe
1. Zrealizowano rządowy program „Aktywna tablica” w SP2 i SP6. W ramach programu
zakupiono tablice interaktywne do szkół na kwotę 35 000,00 (w tym dotacja celowa
28 000,00).
2. Zrealizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu zakupiono
książki do bibliotek szkolnych na kwotę 49 985,15 (w tym dotacja celowa 39 988,12).
3. Corocznie realizowany jest program „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych
– Wychowanie Wodne”. W 2018 r. przeznaczono na ten cel 51 521,66. W ramach
programu ponad 500 uczniów klas I i II szkoły podstawowej uczestniczyło w lekcjach
nauki wpływania na miejskim basenie.
4. W latach 2016-2018 realizowany był w Gimnazjum Nr 2 projekt Erasmus+ w. Projekt
realizowany był na podstawie umowy Nr 2016-1-IT02-KA219-024243_6 zawartej
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+.
Wartość projektu wyniosła 55 487,10 i obejmowała działania polegające
na międzynarodowej wymianie młodzieży i nauczycieli z takimi krajami jak Turcja
i Litwa.
5. W latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
realizowany jest projekt pn. EDUKOMPETENTNI. Projekt realizowany jest na podstawie
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umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0019/15-00 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały
do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt do terapii.
Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział w specjalistycznych
szkoleniach i studiach podyplomowych. Zrealizowano również wyjazdy edukacyjne
dla uczniów. W ramach projektu w 2018 r. odbyło się 2885 h zajęć dla 570 uczniów.
6. W latach 2018-2019 w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka realizowany jest
projekt p. SŁONECZNA SZÓSTECZKA. Projekt realizowany jest na podstawie umowy
nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0134/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały
do prowadzenia zajęć, wyposażenie. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele
poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. W ramach projektu zaplanowano
przeprowadzenie 1568 h dla 47 dzieci w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka
w Augustowie.
8.2. Sport
Zadania w zakresie sportu realizuje samorządowa jednostka budżetowa Centrum Sportu
i Rekreacji w Augustowie.
W skład Centrum Sportu i Rekreacji wchodzą następujące obiekty:
1. Pływalnia kryta przy ul. mjr H. Sucharskiego 15
2. Stadion wielofunkcyjny przy ul. Tytoniowej 1
3. Korty Tenisowe przy ul. Tytoniowej 1
4. Boisko sportowe „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” ul. Tytoniowej 1
5. Wyciąg Nart Wodnych nad jez. Necko
6. Molo z miejscem wykorzystywanym do kąpieli przy Plaży „Radiowej Trójki”, przy
ul. Zarzecze nad jeziorem Necko
7. Pomosty przy Plaży „POSTiW”, nad jeziorem Necko.
8. Plaża „Bielnik” wraz z infrastrukturą ( zewnętrzna siłownia i boiska do piłki plażowej).
9. Lodowisko przy ul. mjr H. Sucharskiego 15.
Do podstawowych zadań CSiR jakie nakłada statut, należy bieżące i nieprzerwane zaspakajanie
potrzeb w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług dla ludności w zakresie sportu, rekreacji,
rehabilitacji ruchowej oraz odnowy biologicznej a w szczególności:
a) organizowanie i współorganizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowo
rekreacyjnych,
b) wspomaganie i prowadzenie sportu wyczynowego (sekcji sportowych) oraz rekreacji dla
szkół, zakładów pracy i rodzin,
c) prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie odnowy biologicznej, rehabilitacji dzieci i
dorosłych,
d) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
i organizacji szkoleń,
e) współpraca z organizacjami kultury fizycznej, klubami i sekcjami sportowymi, szkołami,
zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie
realizacji statutowych Centrum,
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f)

realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

Do pozostałej działalności Centrum należy:
a) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Centrum,
gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
b) udostępnianie, dzierżawa i wynajem obiektów lub części obiektów na działalność:
sportową, rekreacyjną, rehabilitacji ruchowej, widowiskową, wystawienniczą, biurową,
handlową i inną,
c) zagospodarowanie,
właściwa
eksploatacja,
rozbudowa,
modernizacja
i konserwacja obiektów i terenów rekreacyjnych,
d) prowadzenie innej działalności usługowej (np. handel, gastronomia, wypożyczanie sprzętu
sportowo rekreacyjnego) możliwej do wykonania w administrowanych obiektach,
e) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta Augustowa.
8.2.1.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 r.:

1. zadanie inwestycyjne „Przebudowa boiska trawiastego na pełnowymiarowe boisko do
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie”: 3 209 122,37zł
Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 60x100m
pola gry. Wokół płyty boiska powstały ciągi komunikacyjne pieszo – jezdne z kostki
betonowej. Wykonano oświetlenie odpowiednie dla boisk piłkarskich o wyznaczonych
parametrach. W ramach zadania boisko zostało wyposażone w niezbędny sprzęt typu:
bramki, chorągiewki, kabiny dla zawodników i sędziów piłkochwyty oraz ogrodzenie.
2. zadanie inwestycyjne „Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie– Boisko
wielofunkcyjne” w ramach inwestycji zostało wykonane: 20 874,00zł
 wycinka drzew przy ul. Zarzecze w Augustowie”, zadanie mające na celu
przygotowanie terenu bod budowę Ośrodka sportów plażowych w Augustowie– Boisko
wielofunkcyjne. W ramach zadania wykonawca na terenie działek 10/4 i 10/5
przeprowadził wycinkę 60 sztuk drzew, wraz z uprzątnięciem terenu. Łączna wartość
w/w robót wynosi 16 200,00zł.
 projekt budowlany, w celu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy. Zadanie
finansowane w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. Łączna wartość w/w
zadania wynosi 4 674,00zł.
3. zadanie inwestycyjne „Siłownia zewnętrzna „Osiedle Koszary”: 38 339,90zł
W ramach inwestycji został wykonano: projekt na budowę siłowni zewnętrznej „Osiedla
Koszary” na działce nr ewid. 11030/3 położonej przy ul. I Płk. Ułanów Krechowieckich
w Augustowie, przy stadionie CSiR w Augustowie. Siłownię zewnętrzną przy Stadionie
Miejskim w Augustowie wraz z montażem urządzeń.
4. zadanie inwestycyjne „Zatoka postojowa dla pojazdów osobowych przy ul. I Pułku
Ułanów Krechowieckich”: 40 000,00zł
W ramach inwestycji wykonano: projekt zagospodarowania działki nr geodezyjny 1130/3
oraz zatokę postojową dla pojazdów osobowych położoną przy ul. I Pułku Ułanów
Krechowieckich w pasie drogowym o nr geodezyjnym 869 w Augustowie.
5. zadanie inwestycyjne „Ciągi komunikacyjne – Lodowisko CSiR w Augustowie”:
22 934,00zł
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W ramach inwestycji wykonano: przedmiar robót, projekt wykonawczy, utwardzenie
terenu przy lodowisku, poprzez ułożenie kostki brukowej 120m². Wykonanie dojazdy
technicznego dla rolby do płyty lodowiska oraz położenie dwóch pasów ze zbrojonej
gumy. Wyprofilowanie skarpy najazdowej wraz obniżeniem chodnika o schodów przy
schodach ewakuacyjnych pływalni.
6. monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym: 25 527,76zł - zakup sprzętu,
wykonanie montażu i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego przy siłowni
zewnętrznej i boisku treningowym przy ul. Tytoniowej 1.
7. transformator w generatorze ozonu: 29 382,72zł;
8. odśnieżarka wirnikowa OW 1,5 oraz WOM QD3 540rpm JD: 35 461,40zł.
8.2.2. Wydarzenia sportowe zorganizowane przez CSiR w roku 2018
1.

27.01.2018

Nocny Bieg Powstańca

69 osób

2.

22.01-04.02.2018

Ferie na wesoło i sportowo na pływalni CSiR (pływalnia)

735 osób

3.

24.02.2018

Halowy Turniej Tenisa Ziemnego dla Dzieci

4.

04.03.2018

Bieg Tropem Wilczym – Pamięci Żołnierzy Wyklętych

5.

17.03.2018

Halowy Turniej Tenisa Ziemnego OPEN

6.

18.03.2018

VI Mistrzostwa Augustowa w Piłce Halowej

8 drużyn

7.

19.03.2018

Augustowski Final Four w siatkówce – PODSUMOWANIE SEZONU ALPS

4 drużyny

8.

21.03.2018

Mistrzostwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Pływaniu

200 osób

9.

styczeń - marzec

Augustowska Liga Piłki Siatkowej – runda wiosenna

8 drużyn

10.

05.04.2018

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

200 osób

11.

08.04.2018

3 Marsz nad Bystrym

70 osób

12.

maj

Mistrzostwa Województwa grupy północnej w biegach przełajowych SZS współorganizacja

200 osób

13.

12.05.2018

III Ski Tour - bieg na nartorolkach

80 osób

14.

13.05.2018

Maratony Kresowe

400 osób

15.

25.05.2018

Drużynowy Wielobój Pływacki

200 osób

16.

26.05.2018

II Półmaraton Kanału Augustowskiego

86 osób

17.

06.06.2018

Wielobój Pływacki o Puchar Burmistrza Augustowa

200 osób

18.

06.07.2018

II Międzynarodowy Rekreacyjny Marsz Nordic Walking „Szlakiem
Papieskim”

40 osób

19.

08.07.2018

Turniej singlowy dzieci w tenisie ziemnym

12 osób

20.

25.08.2018

Garmin Iron Triathlon Augustów 2018

485 osób

21.

14.06.2018

Mistrzostwa w Pływaniu Klas Drugich Augustowskich Szkół

53 osoby

22.

09.09.2018

Dzień Sportu na Orliku

40 osób

23.

21.09 – 23.09.2018

24.

17 zawodników
200 osób
12 zawodników

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Sparta CUP 2018 Pamięci Romualda
Kabrońskiego

30 drużyn

05.10.2018

Turniej jednego seta – piłka siatkowa

5 drużyn

25.

07.10.2018

8 Budimex Półmaraton Augustowski

200 osób

26.

07.10.2018

6 Bieg Charytatywny

161 osób

27.

18.11.2018

4 Marsz Nordic Walking Nad Bystrym

77 osób
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8.2.3. Stypendia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
1. Przyznano stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. 5 zawodnikom na ogólną
kwotę 28 800,00.
2. Przyznano nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. 3 trenerom i 3 zawodnikom
na ogólną kwotę 4 900,00.
8.3

Kultura

Realizację lokalnej polityki kulturalnej w Augustowie wykonują Augustowskie Placówki
Kultury, samorządowa instytucja kultury powołana Uchwałą
Rady Miejskiej
w 1991r.
W myśl ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej – „jednostki samorządu terytorialnego
organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie
takiej działalności jest podstawowym celem statutowym” – wyznaczonym przez samorząd.
W skład APK wchodzą: Miejski Dom Kultury (Ryn. Z Augusta), Muzeum Ziemi
Augustowskiej (w budynku MBP ul. Hoża) wraz z działem Muzeum Kanału Augustowskiego
(ul. 29 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Hoża) wraz z dwiema Filiami (jedna przy ul.
Nowomiejskiej oraz powstała po przejęciu Biblioteki Pedagogicznej, Filia na ul. Komunalnej).
Zestawienie sekcji działających przy MDK w latach 2016-2018
l.p.

Nazwa zajęć

2016

2017

2018

1.

Koło Plastyczne

3 grupy

2 grupy

2 grupy

2.

Grupa plastyczna dla dorosłych

-

1 grupa

1 grupa

3.

Grupa tkacka

-

1 grupa

1 grupa

3.

Warsztaty szycia

1grupa

1 grupa

1 grupa

4.

Zespół taneczny

1 grupa

1 grupa

1 grupa

5.

Zespoły wokalne dla seniorów

1 grupa

-

-

6.

Zespoły wokalne dla dorosłych

2 grupy

1 grupa

1 grupa

7.

Zespół wokalno – instrumentalne dziecięce

1 grupa

1grupy

2grupy

8.

Zespoły wokalne dla dzieci i młodziezy

1grupa

1 grupa

3 grupy

9.

Teatr Piosenki

1 grupa

1 grupa

1 gr. dorosła
1gr. młodzieżowa

10.

Tetr Pneumatyczny

-

-

1 grupa

11.

Warsztaty teatralne Impro

-

-

1 grupa

12.

Grupa reprezentacyjna ZTL Bystry

1 grupa

1 grupa

1 grupa

13.

Kapela ZTL Bystry

1grupa

1 grupa

1grupa

14.

Orkiestra dęta

1 grupa

1 grupa

1 grupa

15.

Zajęcia gry na instrumentach

3 sekcje

4 sekcje

4 sekcje

16.

Warsztaty emisji głosu

-

2 grupy

3 grupy

17.

Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon”

Około 40 spotkań

Około 45 spotkań

Około 53 spotkań

18.

Dyskusyjny

1 grupa

1 grupa

1 grupa

-

1 grupa

1 grupa

Klub

Filmowy

dla

dzieci

„Kinochłonek”
19.

Klub seniora „Bądźmy razem”

Ilość uczestników stałych w kołach i zespołach APK
1) 2016 – około 197 miesięcznie,
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2) 2017 – około 205 miesięcznie,
3) 2018 - około 234 miesięcznie.
Imprezy zorganizowane przez Placówkę
l.p.

Wyszczególnienie wydarzeń

Ilość wydarzeń

Ilość wydarzeń

w 2016

Ilość wydarzeń

w 2017

w 2018

1.

Seanse filmowe

52

56

60

2.

Wystawy

13

13

12

3.

Festiwale i przeglądy artystyczne

4

6

7

4.

Koncerty

92

94

96

5.

Konkursy

11

12

12

6.

Pokazy teatralne wraz z Teatrem Piosenki

13

12

16

7.

Warsztaty

24

24

26

8.

Imprezy interdyscyplinarne

5

4

6

9.

Prelekcje, spotkania, wykłady

18

18

20

10.

Imprezy targowe

4

3

4

Imprezy plenerowe organizowane bądź współfinansowane przez APK
LP.
1.

Nazwa imprezy

2016

2017

2018

x

x

x

Mistrzostwa Świata w Pływaniu na byle
czym „Co ma pływać nie utonie”-

2.

Augustowski Blues Maraton

x

x

x

3.

Augustowski Blues Maraton

x

x

x

4.

Międzynarodowy Festiwal „Kanał

x

x

x

Augustowski w Kulturze trzech narodów” –
wystąpiły zespoły z Polski i Białorusi.
5.

Kinogranie

x

x

x

6.

Powitanie Nowego Roku

x

x

x

7.

Augustowski Zlot Morsów

x

x

x

8.

Augustowskie MOTONOCE

x

x

x

9.

Urodziny Miasta

x

x

x

10.

Augustowska Noc Kabaretowa

x

x

x

11.

Mistrzostwa Łodzi wytrzymałościowych

x

x

x

x

x

x

Necko Endurance
12

Noc Świętojańska

13.

Otwarcie sezonu

x

x

14.

Balladowe Nocki Nad Neckiem

x

x

15.

Koncert Sygnalistów Myśliwskich

x

x

Miejska Biblioteka Publiczna
Stan czytelnictwa
Czytelnicy

2016

2017

2018

Do 5 lat

179

169

190

6 - 12 lat

831

813

771
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13 - 15 lat

525

472

457

16 – 19 lat

624

582

436

20 - 24 lat

344

294

245

25 - 44 lat

1.111

1.159

1.084

45 - 60 lat

710

722

727

Powyżej 60 lat

519

539

573

Stan księgozbioru
Rodzaj

2016

2017

2018

literatura piękna dla dorosłych

32619 wol.

31 966 wol.

30 905 wol.

literatura piękna dla dzieci

24985 wol.

25 309 wol.

25 054 wol.

inna literatura

64041 wol.

62 761 wol.

6 0461 wol.

zbiory specjalne

1326 w tym 286

975 w tym 348

975 w tym 348

audiobooków

audiobooków

audiobooków

czasopisma oprawne

2033 wol.

2033 wol.

1680 wol.

Razem

125.004

123.044

122.069

Wypożyczenia w latach sprawozdawczych
 W roku 2016 zarejestrowanych czytelników MBP posiadało 4.843 wypożyczono łącznie
70.085 pozycji.
 Rok 2017 - zarejestrowano 4. 750 czytelników, wypożyczenia w ciągu roku wyniosły: 70
083 wol.
 Rok 2018 - zarejestrowano ogółem 4. 692 czytelników, w tym wypożyczeni 58 927
( powód : zamkniecie biblioteki podczas remontu)
Nagrody i stypendia Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2018 r.
 W lutym 2018 r. Burmistrz Miasta Augustowa przyznał nagrody i stypendia
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.
Laureatami nagród i stypendiów zostały osoby o wybitnych osiągnięciach wnoszące ogromny
wkład w rozwój życia kulturalnego Augustowa.
 Nagrodę za całokształt działalności kulturalnej w kwocie 4 950 zł otrzymał Zespół Tańca
Ludowego „Bystry”, skupiający młodzież zainteresowaną autentycznym folklorem regionu
augustowsko-suwalskiego. Założycielem, instruktorem oraz choreografem Zespołu jest Halina
Poźniakowska – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3. Kapelę prowadzi Emil Kulbacki –
nauczyciel Szkoły Muzycznej w Augustowie. Zespół ,,Bystry” był wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach folklorystycznych, m. in.
uzyskał tytuł Najlepszy z Najlepszych na VII Międzynarodowym Festiwalu Bałkan Folk Fest
2013 w Kiten w Bułgarii.
 Nagrodę za wybitne osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym w kwocie 3 300 zł
otrzymała Elżbieta Granacka – nauczycielka śpiewu, muzyk, pedagog oraz instruktor
w Augustowskich Placówkach Kultury. Stworzyła i prowadzi grupy muzyczne: Augustowska
Flota Śpiewająca AQQ, Augustowska Fabryka Dźwięku, Kavem Folk Group, O’Yey, Teatr
Piosenki APK i dziecięca grupa Yabu Dabu. Zespoły pod prowadzeniem Elżebiety Granackiej
zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia w krajowych i międzynarodowych konkursach.
Koncerty i spektakle przygotowane przez Elżbietę Granacką uświetniają miejskie uroczystości
i obchody ważnych świąt oraz promują Augustów poza miastem. Wydane zostały również
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2 płyty Małej Orkiestry Dni Naszych z udziałem dzieci z grupy „O’Yey” przygotowanych
przez E. Granacką. Laureatka nagrody, Elżbieta Granacka jest osobą niezwykle zaangażowaną
w pracę z dziećmi i młodzieżą na rzecz rozwijania ich zdolności artystycznych, ale również
jest ich wychowawcą i wzorem do naśladowania.
 Stypendystką w kategorii do 26 lat włącznie została gitarzystka Zuzanna Bonarska, która
otrzymała stypendium Burmistrza Miasta Augustowa w kwocie 750 zł miesięcznie. Jest
laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów gitarowych m.in. III
Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Fernanda Sora – Czechy (Frydek Mistek) gdzie
zdobyła wyróżnienie 1 stopnia, na II Międzynarodowym Konkursie Gitarowym (Tczew)
zdobyła II miejsce. W swoim programie stypendialnym w ramach stypendium Burmistrza
Miasta Augustowa zobowiązała się do wykonania koncertu gitarowego w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.
 Drugą stypendystką w kategorii do 26 lat włącznie została Karolina Kuśmierz. Młoda pianistka
otrzymała stypendium Burmistrza Miasta Augustowa w kwocie 750 zł miesięcznie. Dorobek
artystyczny Karoliny Kuśmierz, mimo młodego wieku, jest przeogromny. Jest laureatką
kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Jednym
z największych dotychczasowych sukcesów Karoliny Kuśmierz jest zdobycie w 2017 roku
I miejsca w „Golden Classical Music Awards” International Competition w Carnegie Hall
w Nowym Yorku. Zdobyła również I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym
„Spotkanie z Fryderykiem Chopinem” w Żywcu oraz II miejsce w II Ogólnopolskim
Konkursie
dla Młodych Pianistów im. Janiny Kraśko w Suwałkach. W swoim programie stypendialnym
w ramach stypendium Burmistrza Miasta Augustowa zobowiązała się do wykonania recitalu
fortepianowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego
w Augustowie.
 Nagrody i stypendia przyznawane są na podstawie Uchwał Rady Miejskiej
w Augustowie od 2017 r.
8.4. Turystyka
8.4.1. Baza noclegowa
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zaszeregowania obiektów
hotelarskich do poszczególnych rodzajów (hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy,
schronisko, schronisko młodzieżowe) dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję
marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. Na terenie
Augustowa funkcjonują 4 hotele, 3 pensjonaty oraz 1 kemping. W gminnej ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Urząd Miejski znajdują się inne obiekty
świadczące usługi hotelowe.
Łącznie na terenie Augustowa funkcjonują 72 obiekty dysponujące ponad 3400 miejscami
noclegowymi. Informacja o wszystkich zgłoszonych obiektach umieszczona jest na stronie
www.augustow.pl. Liczba zarejestrowanych podmiotów systematycznie wzrasta. Od 2015 roku
zgłoszono 42 nowe obiekty.
Z informacji uzyskiwanych drogą telefoniczną przez pracowników Centrum Informacji
Turystycznej w Augustowie wynika, że średnie obłożenie obiektów noclegowych w wakacyjne
weekendy w 2017 r. wynosiło ponad 92 %, natomiast w 2018 r. ponad 88 %.
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Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2018 r. z usług noclegowych
w Augustowie skorzystało 63 789 osób, w tym ponad 81 % stanowili turyści krajowi.
8.4.2. Centrum Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie w okresie od 19 kwietnia do 31 października
2018r. mieści się przy Rynku Zygmunta Augusta 19. W okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2018 r. CIT
w Augustowie odwiedziło łącznie ponad 15 tys. osób. To spadek liczby odwiedzających CIT o około
31 % względem analogicznego okresu z 2017 r. Spadek wynika z kolejnej już zmiany lokalizacji
siedziby CIT (godziny pracy pozostały identyczne jak w latach poprzednich). Wielu turystów zwracało
pracownikom CIT uwagę na trudność w znalezieniu nowej siedziby.
Liczba osób odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
w latach 2014-2018
2014

2015

2016

2017

2018

Styczeń

182

219

166

83

130

Luty

175

178

281

85

100

Marzec

256

312

278

107

151

Kwiecień

558

458

689

524

302

Maj

1749

1465

2486

1349

1365

Czerwiec

2288

3855

3703

3273

2265

Lipiec

6302

9260

9939

8306

5542

Sierpień

6120

9661

11322

7228

6108

Wrzesień

1267

1686

2372

1577

1219

Październik

122

439

465

494

335

Listopad

200

148

210

109

261

Grudzień

213

287

176

103

174

SUMA

19432

27968

32087

23 372

17952

8.4.3. Portal informacyjny Miasta Augustów.
Serwis internetowy www.augustow.pl Augustowa www.augustow.pl w roku 2018 odwiedziło
prawie 102 tys. użytkowników, którzy wygenerowali ponad 375 tys. odsłon.

82,80% wszystkich użytkowników pochodzi z Polski, 9,02% z Litwy, 1,19% z Wielkiej Brytanii
i 1,10% z Niemiec.
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41,31% użytkowników wchodzących na stronę www.augustow.pl to warszawiacy, 5,40% mieszkańcy
Białegostoku, 5,13% mieszkańcy Wilna, 4,19% mieszkańcy Olsztyna. Największą liczbę aktywnych
użytkowników (1235 osób) odnotowano 8 lipca, odbywały się tego dnia Mistrzostwa Świata Łodzi
Wytrzymałościowych Necko Endurance, Targi Agro-Eko Turystyczne oraz Kinogranie.
8.4.4. Wydarzenia w sezonie letnim 2018
W sezonie letnim 2018 r. miasto Augustów było organizatorem lub współorganizatorem
około 40 wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych. Największe
wydarzenia sezonu letniego w Augustowie to Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym z Polskim
Radiem Białystok i Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance. Augustów pod
patronatem Programu Trzeciego Polskiego Radia zorganizował dwa festiwale: Kinogranie – przegląd
filmów o tematyce muzycznej, VI Augustowski Blues Maraton oraz jedno wydarzenie sportoworekreacyjne. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się letnie zwiedzanie Augustowa– organizowane
przez augustowski Oddział PTTK w każdą sobotę wakacji.
8.4.5. Augustowska Karta Turysty
W 2018 r. od 22 maja do 30 września funkcjonował program Augustowska Karta Turysty. W okresie
tym wydano 460 kart. Karta upoważniała m. in. do zniżek w instytucjach kultury, obiektach
sportowych i rekreacyjnych, bezpłatnej komunikacji miejskiej, tańszych usług rejsowych,
gastronomicznych i turystycznych. Największym zainteresowaniem Augustowska Karta Turysty
cieszyła się w sierpniu – wydanych zostało 218 kart. Najczęściej karta wydawana była od 4 do 6 dni
(203 karty). AKT można było odebrać w Centrum Informacji Turystycznej (Rynek Zygmunta Augusta
19, Augustów).
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8.4.6. Film promocyjny Augustowa
Film promocyjny Augustowa zamieszczony w maju 2017 r. na serwisie YouTube obejrzało ponad
25 tys. osób (8,8 tys. w roku 2018). Film prezentuje wszystkie największe atrakcje turystyczne
i walory przyrodnicze miasta: Kanał Augustowskim, szlaki konne, kajakowe i rowerowe (w tym Green
Velo), walory uzdrowiskowe, promuje cykliczne, augustowskie wydarzenia i zachwyca pięknymi
ujęciami z lotu ptaka.

8.4.7.

Monitoring mediów Augustowa

Z analizy monitoringu mediów dla Augustowa, prowadzonej przez IMM, wynika,
że w okresie maj – sierpień 2018 r. wyemitowanych lub opublikowanych zostało ponad 2,7 tys.
artykułów lub audycji medialnych o Augustowie. Łączny ekwiwalent reklamowy publikacji
medialnych za ten okres wyniósł ponad 5,3 mln zł.
Liczba informacji w podziale na media oraz szacunkowy ekwiwalent (AVE) w podziale
na rodzaj medium:
Typ

Liczba informacji

Wartość AVE (zł)

Internet

2298

2 437 135

Prasa

192

2 013 688

Radio

129

244 552

Telewizja

91

703 849

SUMA

8.4.8.

2710

5

399 224

Badania ankietowe

Badanie realizowane było od maja do września 2018 r. Ankiety zostały wypełnione przez turystów
odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej (Rynek Z. Augusta 19). Pytania zawarte
w kwestionariuszu zostały określone w formie zamkniętej, poza otwartym pytaniem
o to, co należałoby poprawić w Augustowie. Uzyskane wyniki poddane zostały analizie porównawczej
do badania przeprowadzonego w 2017 r. Bieżąca edycja badania została zrealizowana na próbie
liczącej 600 respondentów.
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W 2018 roku nieznacznie liczniejszą grupę turystów odwiedzających Augustów stanowiły
kobiety. Aż 28% turystów przyjechało z województwa mazowieckiego. Ponad połowa turystów była
w wieku powyżej 45. roku życia (ok. 59%). Wykształcenie wyższe posiada ok. 63% ankietowanych,
natomiast
wykształcenie
średnie
ok.
26%.
Większość
turystów
przyjechała
do Augustowa po raz pierwszy (ok. 62%). Z grupy badanych osób, które po raz kolejny odwiedziły
Augustów ok. 39% było tu z wizytą po raz drugi, zaś ok. 34% turystów wskazało, że jest to ich 5 lub
kolejna wizyta. Turyści chętnie wracają do Augustowa. Biorąc pod uwagę liczbę osób, dla których
była to pierwsza wizyta, można oczekiwać w kolejnych latach stałego wzrostu liczby turystów
przyjeżdżających do Augustowa. Najwięcej ankietowych podróżowało w grupach 2-osobowych
(ok. 39%), grupach 3-osobowych (ok. 19%) i grupach 5-osobowych i więcej (ok. 19%). Uwzględniając
wiek turystów można przyjąć, że osoby podróżujące w grupie to rodziny z dziećmi. Informacje
o Augustowie turyści najczęściej pozyskiwali z Internetu (ok. 30%), od rodziny i znajomych
(ok. 28%). Głównym celem przyjazdu turystów do Augustowa był wypoczynek (ok. 37%) oraz
zwiedzanie (ok. 31%). Co trzeci turysta wybrał Augustów ze względu na wysokie walory
przyrodnicze, natomiast co czwarty za powód przyjazdu wskazał wypoczynek i plażowanie, co piaty
zaś bogatą ofertę aktywności sportowych tj. rowery, kajaki itd. Wyjazd turyści przeważnie
organizowali samodzielnie (ok. 70%), na co najmniej 5 dni i więcej (ok. 53%). Dla większości
turystów wyjazd do Augustowa był przemyślany i zaplanowany. Turyści najchętniej nocowali
w kwaterach prywatnych (ok. 28%)lub pensjonatach (ok. 23%). Większość turystów deklarowała chęć
ponownego przyjazdu do Augustowa (ok. 86%) oraz chęć polecenia Augustowa swoim znajomym
oraz rodzinie (ok. 98%). Prawie 75% turystów wie o posiadanym przez Augustów statusie uzdrowiska.
Turyści odwiedzający Augustów preferują aktywny wypoczynek. Dużą popularnością cieszą się
wycieczki rowerowe, spływy kajakowe oraz jazda na nartach wodnych. Turyści chętnie uczestniczą
również w rejsach po augustowskich jeziorach. Ankietowani najczęściej skarżyli się na kiepskie
oznakowanie ścieżek rowerowych oraz problemach z przejezdnością, a także z brakiem możliwości
wypożyczenia roweru (ok. 27%) oraz na przestrzeń miejską, zaniedbane budynki, zaśmiecone ulice
oraz brak oświetlenia (ok. 23%).
8.5. Rozwój gospodarczy
1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007
ogółem
Augustów

2016

2017

2018

2 077

2 108

2 159

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu GUS: https://bdl.stat.gov.pl

2. Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej
Przedsiębiorstwa
państwowe ogółem
2016
2017
2018
Augustów

0

0

0

Spółdzielnie ogółem
2016

2017

2018

10

10

6

Spółki handlowe
ogółem
2016
2017
2018

2016

2017

2018

148

180

183

183

147

141

Spółki cywilne ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu GUS: https://bdl.stat.gov.pl

3. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007
ogółem

Augustów

2016

2017

2018

2 764

2 783

2 825

rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
2016
2017
2018
43

40

38

przemysł i
budownictwo
2016
2017
2018

2016

2017

2018

498

2 223

2 237

2 245

506

542

pozostała działalność

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu GUS: https://bdl.stat.gov.pl
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8.5.1. Strefa Aktywności Gospodarczej Augustów
Strefa Aktywności Gospodarczej to jedna z najważniejszych inwestycji prorozwojowych
realizowanych przez samorząd Augustowa. Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni prawie 17 ha
zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg krajowych w kierunku Warszawy (DK 61)
i Białegostoku (DK 8) w istotny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną Augustowa oraz mają
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta.
8.5.2. Powierzchnia nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej:
1. Działka nr 717/17 pow. 0,800 ha (przetarg w 2018 r. akt notarialny w 2018 r.)
2. Działka nr 717/20 pow. 1,0995 ha (przetarg w 2018 r. akt notarialny w 2019 r.)
3. Działka nr 717/16 pow. 0,5000 ha
4. Działka nr 717/18 pow. 1,1082 ha
5. Działka nr 717/31 pow. 2,7795 ha
6. Działka nr 717/19 pow. 1,3555 ha
7. Działka nr 717/29 pow. 0,8314 ha
8. Działka nr 717/26 pow. 1,2378 ha
9. Działka nr 717/28 pow. 0,3104 ha
10. Działka nr 1980 pow. 1,3534 ha
11. Działka nr 1979 pow. 1,8197 ha
12. Działka nr 717/9 pow. 3,9551 ha

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

W styczniu 2018 r. zorganizowano spotkanie z augustowskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi
możliwością inwestowania w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. W lutym 2018 r.
oficjalnie otwarto Strefę Aktywności Gospodarczej. Organizowano także bezpośrednie spotkania
władz miasta z potencjalnymi inwestorami, reklamowano tereny inwestycyjne za pośrednictwem
audycji radiowych oraz reklam drukowanych, zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby
promocji Strefy Aktywności Gospodarczej (gadżety z logo Augustowa, kalendarze książkowe z logo
Augustowa i reklamą Augustów najlepsze miejsce do życia, rozwoju i inwestycji), dystrybuowano
folder inwestycyjny. Prowadzony był monitoring doniesień medialnych o firmach/
przedsiębiorstwach, które planują nowe inwestycje, wchodzą na rynek, wchodzą na giełdę.
SAG to jeden zwarty teren inwestycyjny, ale nie jedyny, jaki oferuje Miasto zainteresowanym
przedsiębiorcom. Ciekawe możliwości inwestycyjne rysują się na terenach przeznaczonych na
działalność turystyczną przy ul. Nad Nettą oraz działka przy plaży POSTiW - przeznaczona pod usługi
turystyczne w szczególności związane ze sportem i wypoczynkiem. Teren inwestycyjny przy ul.
Turystycznej (tzw. Silikaty) przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji
usługowej na poziomie parteru budynków.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm
udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. Nowa Ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia
z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, przez przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Nowe warunki inwestowania oraz
szeroki katalog ulg lokalnych czynią Augustów miastem atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym.
8.6. Pomoc społeczna
Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Augustów, realizujące na terenie Miasta Augustowa
zadania w zakresie pomocy społecznej to:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek został powołany uchwałą Nr VI/40/90 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 października 1990 r. Przedmiotem działania Ośrodka
jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Augustowie współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu,
administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie,
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sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek koordynuje
realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Środowiskowy Dom Samopomocy – „ Zielony Parasol” w Augustowie, zlokalizowany jest przy
ulicy Tytoniowej 12 i działa od 01 grudnia 2003 roku. Obecnie dom obejmuje wsparciem
terapeutycznym i posiada 38 uczestników. Spotykają się w nim ludzie o różnej kondycji
psychofizycznej. ŚDŚ jest ośrodkiem wsparcia dla osób mających problemy ze zdrowiem
psychicznym oraz osób z upośledzeniem umysłowym. Zapewnia wsparcie psychologiczne
oraz kompleksową terapię i rehabilitację dla osób dorosłych, starszych oraz samotnych
potrzebujących pomocy. Poniżej prezentowane są zestawienia w zakresie realizacji świadczeń
z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku.
8.6.1. Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.
Liczba świadczen i obiorców
Gmina
Powiat (średnia)
Województwo
(średnia)

2014

2015

2016

2017

2018

1 970

1 830

1 651

1 394

1 251

491

463

415

362

330

609

580

532

476

434

8.6.2. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018

8.6.3.

Liczba rodzin
1 175
1 097
1 142
1 053
906
836

Liczba osób w rodzinach
2 913
2 609
2 561
2 228
1 795
1 571

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku
LICZBA RODZIN - OGÓŁEM

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
UBÓSTWO
BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
ALKOHOLIZM
BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
PRZEMOC W RODZINIE
NARKOMANIA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE
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8.6.4.

Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych.
Liczba osób

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

77
74
83
83
80

8.6.5. Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych.
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba osób
0
0
0
0
0

8.6.6. Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba osób
33
39
26
24
26

8.6.7. Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego.
Rodzaj
Poradnictwo specjalistyczne

2014
0

2015
70

Liczba rodzin w latach
2016
2017
67
62

2018
1

8.6.8. Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej.
Liczba rodzin
Udzielone świadczenia

2014

2015

2016

2017

2018

Interwencja kryzysowa

0

21

4

5

5

8.6.9. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie
sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Rok 2018

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób

1

2 820

2 630

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób

2

1 394

1 251

W tym: osoby długotrwale korzystające

3

836

790

Wiek 0-17

4

0

0

Wiek produkcyjny *

5

1 287

1 099

Wiek poprodukcyjny **

6

107

152

Liczba rodzin

7

844

784
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Liczba osób w rodzinach

8

1 655

1 464

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)
Ogółem

9

893

806

W tym: osoby długotrwale korzystające

10

464

405

Wiek 0-17

11

0

0

Wiek 18-59

12

821

694

Wiek 60 lat i więcej

13

72

113

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD
ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem

14

1 375

1 307

Liczba rodzin

15

827

808

Liczba osób w rodzinach

16

1 622

1 946

KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktów
socjalnych - ogółem

17

28

24

Liczba osób objętych kontraktem
socjalnym - ogółem

18

28

24

wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
*

8.6.10. Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.
2014

2015

2016

2017

2018

Liczba asystentów rodziny w gminie

2

2

2

2

2

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny

39

31

29

30

23

8.6.11. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Rok 2018

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób

1

Kwota świadczeń w złotych

2

136

146

652 727

650 715

W tym: (wiersze 3-6)
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób

3

119

125

Kwota świadczeń w złotych

4

613 748

603 068

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób

5

Kwota świadczeń w złotych

6

17

21

38 979

47 647

ZASIŁEK OKRESOWY
Liczba osób

7

494

406

Kwota świadczeń w złotych

8

878 868

726 974

W tym: (wiersze 9-16)
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Liczba osób

9

Kwota świadczeń w złotych

10

361

278

749 639

586 210
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Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Liczba osób

11

64

55

Kwota świadczeń w złotych

12

75 423

85 746

Liczba osób

13

48

65

Kwota świadczeń w złotych

14

25 851

37 342

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Liczba osób

15

0

0

Kwota świadczeń w złotych

16

0

0

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

17

0

0

18

0

0

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób

19

940

894

Kwota świadczeń w złotych

20

747 414

689 615

W tym: (wiersze 21 - 22)
ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA"
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

21

460

408

22

563 720

493 350

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Liczba osób
WYSZCZEGÓLNIENIE

23

Kwota świadczeń w złotych

24

0
Rok 2017

0
Rok 2018

0

0

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
POSIŁEK OGÓŁEM
Liczba osób

25

297

248

Kwota świadczeń w złotych

26

173 337

133 119

W tym: (z wierszy 25 - 26)
DLA DZIECI
Liczba osób

27

193

142

Kwota świadczeń w złotych

28

86 926

57 744

W tym (z wierszy 25-26):
POSIŁEK
świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
Liczba osób

29

293

243

Kwota świadczeń w złotych

30

168 987

130 244

W tym (z wierszy 29-30):
DLA DZIECI
Liczba osób

31

193

142

Kwota świadczeń w złotych

32

86 926

63 177

Liczba osób

33

Kwota świadczeń w złotych

34

SCHRONIENIE
30

34

110 229

129 722

UBRANIE
Liczba osób

35

0

0

Kwota świadczeń w złotych

36

0

0

Liczba osób

37

2

5

38

5 154

10 055

SPRAWIENIE POGRZEBU
Kwota świadczeń w złotych

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
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Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

39

28

29

40

654 181

709 218

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny

41

30

23

Liczba rodzin wspierających

42

0

0

Liczba asystentów rodziny

43

2

2

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w
złotych

44

171 729

263 6

8.6.12. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego.
Rok
2017
2018

Liczba rodzin
1 911
1 798

8.6.13. Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych
2 400
2 000
1 600
1 200
800
400
0

2017

2018
Rok
Liczba rodzin
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8.6.14. Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz
korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Liczba rodzin
Liczba rodzin,
korzystających z
zasiłków
rodzinnych wraz
dodatkami

2014

2015

2016

2017

2018

876

819

956

232

914

8.6.15. Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami
1 200
1 000
800
600
400
200

2014

0

2015

2016
Rok
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2017

2018

8.6.16. Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek
pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej
w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek
pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek
dla opiekuna.
Liczba świadczeń
Świadczenia opiekuńcze

2014

2015

2016

2017

2018

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem

7 710

7 580

7 321

7 213

7 255

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka

1 502

1 494

1 457

1 450

1 473

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku
powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

4 011

3 809

3 619

3 464

3 468

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat

92

107

84

65

60

2 170

2 161

2 234

2 254

862

867

856

904

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku
powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
2 105
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku
życia
Świadczenie pielęgnacyjne
787
Specjalny zasiłek opiekuńczy

108

265

349

337

341

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenia pielęgnacyne, specjalny zasiłek opiekuńczy

8 608

8 707

8 537

8 406

8 500

8.6.17. Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych
latach.
Liczba osób
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

2014

2015

2016

2017

2018

253

228

230

224

211

8.6.18. Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego.
300
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2017

2018

8.6.19. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w
poszczególnych latach.
Liczba rodzin
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

2014

2015

2016

2017

2018

161

143

142

142

134

8.6.20. Świadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko. Udział rodzin otrzymujących
świadczenie na pierwsze dziecko w relacji do ogółu rodzin otrzymujących
świadczenie
.
Liczba rodzin pobierające świadczenia na
pierwsze dziecko

Liczba pozostałych rodzin

Wskaźnik

1 212

586

67%

Liczba rodzin pobierające świadczenia na pierwsze dziecko
Liczba pozostałych rodzi
8.6.21. INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Rok 2018

DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych

1

224

253

Kwota świadczeń w złotych

2

379 019

301 238

DODATKI ENERGETYCZNE
Liczba gospodarstw domowych

3

119

112

Kwota świadczeń w złotych

4

15 474

11 062
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8.7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8.7.1. Transport zbiorowy w mieście.
Zakład Komunikacji Miejskiej posiada w swym taborze łącznie 8 autobusów.
Odpowiedzialny jest za obsługę 4 miejskich linii komunikacyjnych na terenie Miasta Augustowa
wraz z utrzymywaniem czystości i należytego stanu technicznego miejskich przystanków.
Długość wszystkich linii autobusowych wynosi w sumie 52,75 km. Dodatkowo Zakład prowadzi
usługi dla ludności i firm z terenu miasta w zakresie przewozu osób oraz reklamy na autobusach
i wiatach przystankowych. Usługi ZKM realizowane są w zasadniczej swojej części w ramach
podpisanej z Miastem Augustów umowy z rozliczeniem jako tzw. rekompensata, która zakłada
maksymalny zysk spółki na poziomie 2% w skali roku. W roku 2018 Zakład przewiózł około
284 tysiące pasażerów. Od 2011 roku ceny biletów komunikacji miejskiej nie uległy zmianie
(ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie nr X/73/11 z 30.11.2011 r.) i wynoszą
odpowiednio: bilet normalny - 2,60 zł, bilet ulgowy - 1,30 zł. Na przewóz osób na terenie miasta
Augustowa wydano w roku 2018 - 1 450 000,00 zł. W roku 2018 r. wydano 34 zezwolenia
na korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydano 14 postanowień dot. przebiegu linii
komunikacyjnych. Analogicznie w roku 2017 wydano 14 zezwoleń na korzystanie z przystanków
autobusowych oraz wydano 10 postanowień dot. przebiegu linii komunikacyjnych.
Zgodnie z zarządzeniem nr 769/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 6 lipca 2017 r.
obowiązuje zatwierdzony Regulamin przewozu osób, zwierząt i bagażu autobusami komunikacji
miejskiej na terenie miasta Augustowa. Dodatkowo wprowadzono zmianę w uchwale Rady
Miasta w Augustowie w sprawie cen za usługi przewozowe – osobom represjonowanym
z powodów politycznych oraz opozycji antykomunistycznej przyznano bezpłatne przejazdy
miejską komunikacją autobusową w Augustowie.
8.7.2. Sprawy związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
Gmina Miasto Augustów w marcu 2018 r. przeprowadziła postępowanie o udzielenie
zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu
uzdrowiska Augustów.
Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badań do ustalenia właściwości
leczniczych klimatu – opracowanie operatu klimatycznego wraz z wydaniem świadectwa
potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenie operatu
uzdrowiskowego uzdrowiska Augustów.
W wyniku postępowania została w lipcu 2018 r. została podpisana umowa o udzielenie
zamówienia publicznego z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy z siedzibą w Warszawie Oddział w Krakowie.
Na koniec października 2018 r. stan zaawansowania prac przy realizacji ww. umowy
przedstawiał się następująco:
 opracowano mapę warunków topoklimatycznych dla potrzeb leczenia klimatycznego,
 dokonano pomiaru klimatu akustycznego strefy A uzdrowiska Augustów,
 zebrano dane meteorologiczne do oceny badania właściwości leczniczych klimatu
Augustowa,
 zebrano dane dot. warunków jakości powietrza,
 dokonano kwerendy dotychczas wykonanych pomiarów PEM.
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8.7.3. Dotacja celowa Miejskiej Spółce Wodnej w Augustowie
Na podstawie uchwały nr XLIX/484/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 czerwca
2018 r. spółki wodne mogą otrzymywać dotacje celową z budżetu miejskiego przeznaczoną na
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
Dotacja celowa przeznaczona jest w szczególności na prace związane z wykonaniem
bieżącej konserwacji urządzeń wodnych.
W roku 2018 Miejska Spółka Wodna w Augustowie otrzymała dotację w wysokości
13 000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych jak:
 odmulenie rowów, koszenie rowów melioracyjnych, awarie drenarskie, remonty
przepustów, wylotów drenarskich i studzienek drenarskich, oczyszczenie studzienek
drenarskich i wylotów.
2016

2017

2018

Wysokość udzielonej dotacji Miejskiej Spółce Wodnej w Augustowie
na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych jak:
- odmulenie rowów, koszenie rowów melioracyjnych, awarie drenarskie, remonty
przepustów , wylotów drenarskich i studzienek drenarskich, oczyszczenie
studzienek drenarskich i wylotów, zgodnie z Uchwałą nr XLIX/484/18 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiągnięcia
zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej
rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.

12 500,00 zł

12 500,00 zł

13 000,00 zł

8.7.4. Sieć kanalizacji deszczowej oraz rowy otwarte kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta Augustowa.
Realizowane na terenie Miasta Augustów usługi w zakresie utrzymania bieżącego sieci
kanalizacji deszczowej wraz z rowami otwartymi w działkach oraz drogach, których
właścicielem jest Gmina Miasto Augustów:
1. Sieć kanalizacji deszczowej - zakres rzeczowy obejmował bieżące utrzymanie sieci
kanalizacji deszczowej m.in. usuwanie awarii, czyszczenie sieci, prace
konserwacyjne.
Zakres rzeczowy
Czyszczenie sieci
Czyszczenie wpustów ulicznych
Usuwanie awarii

2016r.
206,0 mb
28 szt.
6 szt.

2017r.
563,5 mb
66 szt.
10 szt.

2018r.
602,0 mb
8 szt.
18 szt.

2. Rowy otwarte kanalizacji deszczowej. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie
rocznej konserwacji rowów polegającej na dwukrotnym wykoszeniu rowów oraz
jednokrotnym odmuleniu rowów na całej ich długości.
Zakres rzeczowy
Koszenie rowów
Odmulenia rowów

2016r.
52 047,00 m2

2017r.
52 047,00 m2
8138,00 mb

8 138,00 mb
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2018r.
52 047,00 m2
6 800,00 mb

8.7.5. Pomniki przyrody
Na terenie miasta Augustów ustanowione jako pomniki przyrody są 33 drzewa.
W 2018 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr II/18/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych pomników
przyrody rosnących na terenie Gminy Miasta Augustów.
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynikało z potrzeb przeprowadzania zabiegów
pielęgnacyjnych i leczenia pomników przyrody, na wnioski właścicieli drzew, jak też
z obowiązków, należących do zadań własnych gminy oraz które określa ustawa o ochronie
przyrody.
Nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją pomników przyrody odbywa się na koszt gminy,
ze względu na objęcie drzew ochroną prawną w formie ustanowienia pomników przyrody,
niezależnie kto jest właścicielem drzewa.
Szczegółowy zakres wykonania zabiegów pielęgnacyjnych wszystkich pomników
przyrody rosnących na terenie Miasta Augustowa zawiera opracowana „Szczegółowa
inwentaryzacja drzew uznanych za pomniki przyrody z określeniem stanu zdrowotności”, która
stanowi załącznik do uchwały podjętej przez Radę Miejską.
Wiosną 2019r. zaplanowano do wykonania prace pielęgnacyjnych 6 pomników przyrody.
8.7.6. Gospodarka odpadami.
Usługi odbioru odpadów komunalnych w 2018 r. od mieszkańców miasta realizowane
były przez firmę NECKO sp. z o.o. w Augustowie na kwotę - 1 499 036,00 zł. Opłata za
zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144,
19-124 Dolistowo Stare na kwotę - 2 619 286,92 zł.

Dane statystyczne
Ogółem
Ilość odpadów komunalnych zebranych i
odebranych w tonach (Mg) w ramach
systemu finansowanego z opłaty –
ogółem oraz według kategorii w
rozumieniu rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadów (DZ. U. poz.
1923).

15 – odpady
opakowaniowe

16 01 03 – zużyte
opony

17 – odpady budowlane
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Rok:
2014

Wartość
8542,296

2015

7765,046

2016

7688,628

2017

8629,648

2018

9095,068

2014

44

2015

0,5

2016

153,627

2017

459,003

2018

289,694

2014

4,9

2015

6,8

2016

3,78

2017

3,78

2018

4,48

2014

272,5

2015

405,4

2016

158,867

2017

29,78

20 03 01 – zmieszanie
odpady komunalne

Kwota uzyskana z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (dla 2019 r.
kwota planowana)* w PLN

Kwota wydatków na
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi (dla
2019 r. kwota
planowana)* w PLN
– proszę uwzględnić
wszystkie wydatki
finansowane z
opłaty a zatem też
np. zbieranie
odpadów przez
PSZOK-i

Ogółem

Na zakup usług odbierania odpadów od
mieszkańców – jeśli zakup osobno (bez
zagospodarowania)

Na zakup usług zagospodarowania odpadów
(w tym RIPOK) – jeśli zakup osobno (bez
odbierania)

2018

203,14

2014

7220

2015

6210

2016

7094

2017

7577,88

2018

7501,82

2014

3585896,84

2015

3699859,62

2016

4844717,84

2017

4376991,24

2018

4358708,32

Plan na 2019

4342493,81

2014

2695763,31

2015

3497441,3

2016

3929605,21

2017

4023770,05

2018

4461330,28

Plan na 2019

4796813,5

2014

351270,36

2015

993720

2016

1176012

2017

1039392

2018

1499035,68

Plan na 2019

1537129,92

2014

1888834,57

2015

1932366,34

2016

2140071,11

2017

2186953,35

2018

2619286,92

Plan na 2019
Na zakup usług
odbierania i
zagospodarowania
odpadów – przy
zakupie tych usług
łącznie

Ogółem

W tym kwota
wydatków
(przedsiębiorstwa
odbierającego odpady)
na zagospodarowanie
odpadów (w tym
RIPOK)
Wszystkie pozostałe wydatki (np.
wynagrodzenia, PSZOK itd.)
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2998351

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

Plan na 2019

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

Plan na 2019

0

2014

455658,38

2015

571354,96

2016

613522,1

2017

797424,7

2018

343007,68

Plan na 2019

261332,58

8.7.7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Na podstawie rozporządzenia Wojewody nr 30/05 z dnia 30.03.2005r. ustanowiono
aglomerację pn. Augustów. Przez aglomerację należy rozumieć teren, na którym zaludnienie lub
działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne
były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych
ścieków. Obszar aglomeracji Augustów obejmuje teren zabudowany miasta Augustów
oraz miejscowość Białobrzegi.
Gmina Miasto Augustów przedłożyła Wodom Polskim w ustawowym terminie sprawozdanie
z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok 2017, zawierające
informacje o:
1) stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, oczyszczalni ścieków
komunalnych oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków;
2) postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania
ścieków komunalnych;
3) ilości wytworzonych wciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych
w oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracji oraz o sposobie
zagospodarowania tych osadów.
Uchwała Nr XLVI/446/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji
niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach
programu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1745, poz. 1964).
Dotacja w ramach Programu udzielana jest na dofinansowanie kosztów następujących
zadań:
1) trwała likwidacja systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana:
 na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 na podłączenie do sieci gazowej;
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego lub ciekłego, poprzez zastąpienie aktualnie
używanych wszystkich starych źródeł ciepła, nowymi źródłami ciepła, o wyższej
sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych tj. kocioł gazowy lub pompa
ciepła, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej
sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.
Uchwała w realizacji. W roku 2018 nie została zrealizowana z powodu braku ogłoszenia
naboru wniosków.
IX.

Realizacja budżetu obywatelskiego
W celu realizacji zadania, w 2018 roku zostały podjęte następujące czynności:
 w okresie od 17.08.2018 do 09.09.2018 przeprowadzono akcję informacyjnokonsultacyjną Była to kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu
przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania
propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu
obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,
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 od 10.09.2018 do 01.10.2018 - składanie przez mieszkańców Miasta Augustów
formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
 od 02.10.2018 do 12.11.2018 – przeprowadzono proces analizy i weryfikacji złożonych
projektów zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta
lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu.
 od 13.11.2018 do 27.11.2018 przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjna
mającą na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad
udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu
nad wyborem zadań,
 od 28.11.2018 do 12.12.2018 odbyło się głosowanie mieszkańców Miasta Augustów
w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,
W wyniku przeprowadzonych działań wyniki Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego
były następujące:
Wyniki zadania „twarde”:
1. Dogosfera – Psi Park w Augustowie – 466 głosów. Zadanie zakłada stworzenie
ogrodzonego wybiegu dla psów z przeszkodami w okolicach pływalni miejskiej.
Szacunkowy koszt zadania wynosi 132 915,55 zł.
2. Skałki wspinaczkowe – 391 głosów. Zadanie polega na zamontowaniu w okolicach
amfiteatru grupy trzech, wolnostojących skałek wspinaczkowych o różnej wysokości i
poziomach trudności umożliwiających treningi wspinaczkowe. Szacunkowy koszt
zadania wynosi 177 000,00 zł.
3. Plac Zabaw na os. Przylesie – 336 głosów. Zadanie zakłada powstanie ogrodzonego placu
zabaw na os. Przylesie. Plac zabaw wyposażony byłyby m.in. w wieżę, huśtawka wagową
i wahadłową, piramidę linową oraz karuzelę. Szacunkowy koszt zadania wynosi 108
683,67 zł.
4. @-MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo
do Sajenka – 163 głosy. Zadanie zakłada wykonanie miejsca odpoczynku rowerzystów
i pieszych (ławka solarna z WiFi i funkcją ładowania urządzeń mobilnych, ze stołem
i zadaszeniem) korzystających z trasy Green Velo prowadzącej do Sajenka. Szacunkowy
koszt zadania wynosi 59 810,00 zł.
5. Kurtyna Wodna na gorące dni – 163 głosów. Zadnie polega na zakupie kurtyny wodnej–
urządzenia wytwarzające wodną mgiełkę, która w okresie upałów ustawiana byłby
na Rynku Zygmunta Augusta. Szacunkowy koszt zadania wynosi 9 500,00 zł.
6. Doposażenie siłowni zewnętrznej „Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób
z niepełnosprawnością na wózkach. – 142 głosyZadanie polega na zakupie i montażu 3
urządzeń dla osób z niepełnosprawnością na wózkach oraz 1 ławki i 1 tablicy
informacyjnej na terenie istniejącej już siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary".
Szacunkowy koszt zadania wynosi 37 365,95 zł.
7. Mural w Augustowie – 58 głosów. Zadanie polega na wykonaniu artystycznego muralu
kojarzonego z Augustowem lub jego historią na ścianie budynku (budynek Miejskiego
Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej lub inny budynek wskazany przez Urząd
Miejski). Szacunkowy koszt zadania wynosi 70 000,00 zł.
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8. Kaczkomaty – 49 głosów. Zadanie polega na zakupie i zainstalowaniu automatów
do wydawania karmy dla ptaków wodnych. Szacunkowy koszt zadania wynosi
13 400,00 zł.
Wyniki zadania „miękkie”:
1. Akcja Sterylizacja – 955 głosów. Zadanie polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji
i kastracji psów oraz kotów właścicielskich. Szacunkowy koszt zadania wynosi 40 300,00
zł.
2. Festyn Rodzinny „Budujemy Więzi – Od Juniora do Seniora” – 493 głosów. Zadanie
polega na organizacji festynu, którego celem będzie aktywizacja i integracja lokalnego
środowiska poprzez udział we wspólnym gotowaniu, zabawach i konkursach.
Szacunkowy koszt zadania wynosi 34 255,00 zł.
3. Augustów Dance Festival – 279 głosów. Zadanie zakłada zorganizowanie turnieju tańca
oraz pokazu tanecznego Mistrzów Świata i Europy w tańcu towarzyskim. Szacunkowy
koszt zadania wynosi 44 700,00 zł.
Zgodnie z § 18 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 1141/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia
14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego Miasta Augustowa w 2019 r., rekomendowane do realizacji są te zadania z list,
które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim
oraz projekty, które uzyskały minimum 100 głosów poparcia. Zadanie ,,twarde” rekomendowane
do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019:
1. Dogosfera – Psi Park w Augustowie
2. Skałki wspinaczkowe
3. @-MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo
do Sajenka
4. Kurtyna Wodna na gorące dni
Zadanie ,,miekkie” rekomendowane do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2019:
1. Akcja Sterylizacja
2. Festyn Rodzinny „Budujemy Więzi – Od Juniora do Seniora”
Szczegóły dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie
internetowej https://zmieniamy.augustow.pl.
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X.

Współpraca z innymi społecznościami, organizacjami i stowarzyszeniami.

Miasto Augustów do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu ,,Niemen” przystąpiło 24 maja
1996 r., uchwała Nr XXIV/168/96 Rady Miejskiej w Augustowie.
Stowarzyszenie Gmin Euroregionu ,,Niemen” zajmuje się: organizowaniem
i koordynowaniem całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej
z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen, zarządzaniem środkami
Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej, prowadzeniem Punktu
Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen, Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu
Niemen, realizacją projektów własnych w ramach programów pomocowych, prowadzeniem
działalności szkoleniowej i edukacyjnej. Siedzibą Stowarzyszenia Gmin Euroregionu ,,Niemen”
są Suwałki.
Na mocy uchwały Nr XXVII/247/01 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2001
r. Miasto Augustów przystąpiło do Augustowskiej Organizacji Turystycznej.
Celem Augustowskiej Organizacji Turystycznej jest promocja regionu, szczególnie ziemi
augustowskiej oraz inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych. Działania
podejmowane przez AOT to m.in.: udział w targach turystycznych, imprezach promocyjnych;
wydawanie materiałów promocyjnych; udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych;
prowadzenie informacji turystycznej oraz banku danych o powiecie, gminach i podmiotach
gospodarczych; integracja środowiska związanego z turystyką. Siedzibą Augustowskiej
Organizacji Turystycznej jest Augustów.
Miasto Augustów na mocy uchwały Nr XXXIII/214/09 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 4 września 2009 r. jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze
Suwalsko-Augustowskie”.
Celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego
i gospodarczego oraz aktywizacja społeczności lokalnych obszarów zależnych od rybactwa.
Siedzibą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
są Suwałki.
Miasto Augustów na mocy uchwały Nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
2 września 2015 r. przystąpiło do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania utworzonego na
bazie przekształcenia dotychczasowego Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Kanał
Augustowski i Rospuda”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ma na celu działanie na rzecz rozwoju
obszarów miejskich i wiejskich, m.in.: wspieranie działań na rzecz opracowania i realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Augustów oraz gmin: Augustów
i Płaska; promocję obszarów położonych w gminach; reprezentowanie społeczności lokalnych
z obszarów gmin; prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej
i kulturalnej; integrację społeczną i animację aktywności społecznej; kultywowanie tradycji
historycznych, patriotycznych; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; prowadzenie
działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich,
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krajowych i innych, a także wdrażania programów rozwoju. Siedzibą Stowarzyszenia jest
Augustów.
Miasto Augustów na mocy uchwały Nr XIX/161/16 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 stycznia 2016 r. jest członkiem Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji
Turystycznej p.n. ,,Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”.
Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej zajmuje się przede wszystkim
promocją szlaku dążąc do jego pełnej reaktywacji. Szlak Stefana Batorego został wytyczony
przez króla Polski w XVI wieku. Zaczyna się na Wiśle w Warszawie i prowadzi przez Jezioro
Zegrzyńskie, Narew, Biebrzę, Kanał Augustowski, Niemen. W związku z rozwojem transportu
ruchu kolejowego, z czasem znaczenie szlaku zmalało.
Korzyści z uruchomienia szlaku są bardzo znaczące: m.in. rozwój dróg wodnych oraz
infrastruktury do obsługi transportu wodnego, rozwój gospodarczy terenów objętych projektem,
rozwój turystyki i żeglugi śródlądowej. Siedzibą Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji
Turystycznej p. n. ,,Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” jest Warszawa.
Augustów przynależy do Polskiej Izby Turystyki.
Do najważniejszych zadań Polskiej Izby Turystyki należą: współpraca z instytucjami
i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi; popularyzowanie celów statutowych Izby
i biznesu turystycznego w Komisjach Sejmowych, zwłaszcza w Komisji Gospodarki oraz stała
współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Instytutem Turystyki, Radą Krajową Izb
Turystyki w Polsce, regionalnymi izbami turystyki oraz wieloma organizacjami turystycznymi.

Burmistrz Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk
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