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I. Wprowadzenie 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), który stanowi, iż wójt co 

roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zapisy ust. 2 stanowią, 

iż raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.   

 

Gmina Rajgród znajduje się w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, przy 

granicy z województwem warmińsko-mazurskim. Powierzchnia Gminy to 20716 hektarów, co 

stanowi 207 km2 Gmina Rajgród jest gminą o charakterze rolniczo-turystycznym. Lasy 

stanowią 28 % powierzchni Gminy, wody Jeziora Rajgrodzkiego i rzeki Jegrzni to nieco ponad 

6%, natomiast użytki rolne to niemal 59% powierzchni Gminy. W znacznej części tereny 

Gminy stanowią Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”, tereny 

Biebrzańskiego Parku Narodowego zajmują obszar 903 ha. To w szczególności walory 

przyrodnicze, piękne Jezioro Rajgrodzkie i bliskość Biebrzańskiego Parku Narodowego 

sprawia, że Gmina cieszy się zainteresowaniem ze strony turystów. Przez Gminę przebiega 

droga krajowa nr 61, mająca duże znaczenie dla regionu. 

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Gminę zamieszkiwało 5327 mieszkańców, z czego 1620 w 

samym mieście Rajgród oraz 3707 osób na obszarach wiejskich. Gęstość zaludnienia wynosi 

ok 25 osób na km2. 

 

Zarządzanie Gminą: 

Burmistrz – Ireneusz Gliniecki 
 

Zastępca Burmistrza/Sekretarz – Piotr Milewski 
 

Skarbnik Gminy – do 29.08.2018 r. – Jadwiga Stryjecka, od 30.08.2018 r. – Joanna Andruk 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie – w kadencji 2014-2018 – Mieczysław 

Gisztarowicz, w kadencji 2018-2023 – Marek Bućko 

 

Skład Rady: 

Nr okręgu 

wyborczego 

Kadencja 2014-2018 Kadencja 2018-2023 

1. Czesław Karpiński Ewa Cebelińska 

2. Helena Truszkowska Paweł Chyliński 

3. Jarosław Matysiewicz Jarosław Matysiewicz 

4. Mieczysław Gisztarowicz Jacek Kaliszewski 

5. Mirosław Wierzbicki Mirosław Wierzbicki 

6. Joanna Mulewska Krzysztof Zapert  

7. Marek Bućko Marek Bućko 

8. Stanisław Król Stanisław Król 

9. Bogusław Kuczyński Bogusław Kuczyński 

10. Florian Bekielewski Mariusz Karwowski 

11. Waldemar Wołyniec Waldemar Wołyniec 

12. Anna Graczewska Anna Graczewska 

13. Adam Nietupski Adam Nietupski 

14. Joanna Rydzewska Magdalena Gryczan 

15. Irena Pałasiewicz  Jolanta Rejkiewicz 
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Jednostki organizacyjne Gminy Rajgród: 

Lp. Jednostka Dyrektor/Kierownik 

1. Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie Anna Arciszewska 

2. Dom Kultury w Rajgrodzie Maria Fliszewska 

3.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie Joanna Katarzyna Hader  

4. Szkoła Podstawowa w Rydzewie Zdzisław Miałkowski do 31.08.2018 r. i 

Joanna Maszczyk od 01.09.2018 r. 

5. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

Marek Kostrzewski 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie Arkadiusz Klimaszewski do 31.08.2018 

r. i Andrzej Graczewski od 01.09.2018 r. 
  

Jednostki pomocnicze Gminy Rajgród – Sołectwa 

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców Sołtys 

1. Bełda 233 Wojciech Kuczyński 

2. Biebrza 376 Waldemar Wołyniec 

3. Bukowo 36 Mariusz Pieńczykowski 

4. Ciszewo 111 Marzena Płońska 

5. Czarna Wieś 162 Eugeniusz Kostrzewski 

6. Danowo 47 Wiesław Mroziewski 

7. Karczewo 57 Władysław Antipow 

8. Karwowo 48 Janusz Karwowski 

9. Kołaki 74 Kazimierz Pieńczykowski 

10. Kosiły 129 Dariusz Muczyński 

11. Kosówka 240 Józef Zyskowski 

12. Kozłówka 135 Czesław Karwowski 

13. Kuligi 133 Marta Kalicka 

14. Łazarze  116 Regina Wiśniewska 

15. Miecze 199 Grzegorz Sikorski 

16. Orzechówka 58 Krzysztof Lotkowski 

17. Pieńczykowo 101 Paweł Santorowski 

18. Pieńczykówek 31 Anna Graczewska 

19. Przestrzele 31 Leszek Cebeliński 

20. Rybczyzna 74 Mirosław Mulewski 

21. Rydzewo 181 Zdzisław Machul 

22. Skrodzkie 107 Wojciech Więckowski 

23. Sołki 67 Danuta Bujnowska 

24. Stoczek 134 Jan Deluga 

25. Turczyn 74 Alicja Sulewska 

26. Wojdy 101 Agnieszka Ołdak 

27. Woźnawieś I 169 Marian Sienkiewicz 

28. Woźnawieś II 274 Alicja Matysiewicz  

29. Wólka Mała 41 Teresa Zyskowska 

30. Wólka Piotrowska 81 Andrzej Mroczkowski 

Razem: 3620  
 

Osady: 

Lp. Nazwa  Liczba mieszkańców 

1. Tama 77 

2.  Pikły 10 

Razem: 87 



4 
 

Przynależność do związków gminnych i stowarzyszeń 

Gmina Rajgród, w celu sprawnej i efektywnej realizacji zadań należy do: 

1) Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 

2) Związku Komunalnego Biebrza – gdzie razem z innymi gminami z terenu województwa 

podlaskiego tworzy spółkę BIOM Sp. z o.o.  

3) Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 

4) Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, 

5) Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 

6) Stowarzyszenia Yacht Club „Arcus”  

 

Urząd Miejski w Rajgrodzie 

Burmistrz Rajgrodu swoje zadania wykonuje w szczególności przy pomocy Urzędu Miejskiego 

w Rajgrodzie. Urząd w roku 2018 to: 

1)  3 referaty: Organizacyjny (10 etatów), Finansowy (7 etatów), Inwestycji i Rozwoju  

(7 etatów), 

2) Urząd Stanu Cywilnego (1 etat), 

3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1 etat), 

4) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, 

5) Samodzielne stanowisko do spraw inwestycji i promocji (1 etat),  

6) Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego. 

 

 

II. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie 

W roku 2018 Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła ogółem 90 uchwał, z czego 64 w kadencji 

2014-2018 i 26 w kadencji 2018-2023. Największa ilość uchwał dotyczyła spraw budżetowych 

– 35 oraz spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Rady – 10 (związek z wyborami 

samorządowymi). 

Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie organ wykonawczy, czyli Burmistrz 

Rajgrodu wykonał. 
 

W roku 2018 Burmistrz Rajgrodu wydał 102 zarządzenia, z czego większość w sprawach 

budżetowych, związanych z organizacją funkcjonowania samorządu gminnego oraz kwestiach 

pracowniczych. 

 

 

III. Budżet roku 2018. 

Budżet Gminy został uchwalony 28 grudnia 2017 r. i był nowelizowany 22 razy, 12 krotnie 

uchwałami Rady oraz 10-krotnie zarządzeniami Burmistrza. 

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od 

początku roku 
% 

Dochody budżetu gminy po 

zmianach  
29 365 843,07 28 808 320,21 98,10 

Wydatku budżetu gminy po 

zmianach  
35 522 459,07 33 183 866,89 93,42 

Nadwyżka (+) /deficyt(-)( dochody 

minus wydatki) 
-6 156 616,00 -4 375 546,68 71,07 

X X X X 
Przychody  ogółem 6  858 191 ,00 6 819 089,16  99,43 

Rozchody ogółem 701 575,00 701 575,00 100,00 
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Na wykonane w roku 2018 przychody złożyły  się: wolne środki z 2018 r. w kwocie 

1.079.089,16 zł oraz kredyty zaciągnięte w BS Rajgród na ogólną kwotę 5.740.000,00 zł  
 

W ramach wykonania rozchodów spłacono kredyty z lat poprzednich, zgodnie z 

harmonogramem spłat przypadających na 2018 r. w ogólnej wysokości 701.575,00 zł. 

 

Struktura dochodów gminy wykonanych w 2018 r. przedstawia się następująco : 

Lp. Wyszczególnienie  Plan Wykonanie 

% 

wykonanie 

do planu 

% udział 

poszczególnych 

dochodów do 

dochodów 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 

1 Dochody własne 9 193 060,96 9 234 181,43 100,45% 32,05% 

2 
Dotacje na zadania 

zlecone 
7 666 696,65 7 394 962,14 96,46% 25,67% 

3 
Dotacje w ramach 

porozumień  
22 500,00 22 500,00 100,00% 0,08% 

4 
Dotacje na zadania 

własne  
1 376 906,31 1 117 336,50 81,15% 3,88% 

5 

Dotacje na zadania 

bieżące związane z 

realizacją projektów 

205 661,69 150 973,55 73,41% 0,52% 

6 

Dotacja z Funduszu 

Sprawiedliwości na 

zadania majątkowe OSP  

21 830,00 21 829,50 100,00% 0,08% 

7 

Dotacja celowa na 

dofinansowanie 

własnych zadań 

bieżących 

24 615,00 24 358,33 98,96% 0,08% 

8 

Subwencje - 

wyrównawcza, 

równoważąca , 

oświatowa 

6 307 953,00 6 307 953,00 100,00% 21,90% 

9 

Dotacje celowe na 

programy finansowane z 

udziałem środków 

europejskich - dochody 

majątkowe 

2 588 048,00 2 575 654,60 99,52% 8,94% 

10 

Dotacje z budżetu 

państwa na realizację 

inwestycji 

1 763 238,46 1 763 238,16 100,00% 6,12% 

11 

Dotacje celowe w 

ramach programów 

finansowanych z 

udziałem środków 

europejskich 

192 000,00 192 000,00 100,00% 0,67% 

12 

Dotacja z WFOŚiGW na 

realizację zadań 

bieżących 

3 333,00 3 333,00 100,00% 0,01% 

Ogółem 29 365 843,07 28 808 320,21 98,10% 100,00% 
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Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 r. 

Lp. Treść 

Stan na                   

1 stycznia 

2018r. 

Zaciągnięte 

kredyty w 

2018r. 

Wysokość 

spłaty 

kredytów w 

2018r. 

Stan 

31.12.2018r. 

1.  

Bak Spółdzielczy Szczuczyn- 

zwrot środków nienależnie 

pobranych z UE w ramach 

programu  ZPORR – Budowa 

wodociągu budowa wodociągu  

Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- 

Wólka Piotrowska, 

Przepompownia Kosiły  

287 021,00 0,00 287 021,00 0,00 

2. 

BGK Oddział Białystok -  

Renowacja Parku Zabytkowego 

w Rajgrodzie, Remont 

Przedszkola w Rajgrodzie , 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego na trasie Bełda- 

Pieńczykowo -Pieńczykówek”, 

Pomoc Finansowa dla Starostwa 

Powiatowego w Grajewo 

modernizacja dróg,: Rybczyzna, 

Ciszewo- Kozłówka, Sołki- 

Pieńczykówek I etap   

480 000,00 0,00 160 000,00 320 000,00 

3. 

BGK Oddział Białystok – spłata  

rat kapitałowych z lat 

poprzednich, pokrycie deficytu 

2014r.  

138 458,00 0,00 13 848,00 124 610,00 

4. 

BGK Oddział Białystok – spłata  

rat kapitałowych z lat 

poprzednich, pokrycie deficytu 

2014r 

714 771,00 0,00 71 476,00 643 295,00 

5. 

BS Rajgród – spłata  rat 

kapitałowych z lat poprzednich, 

pokrycie deficytu 2017 r  

2 200 000,00 0,00 169 230,00 2 030 770,00 

6. 

BS Rajgród – spłata  rat 

kapitałowych z lat poprzednich, 

pokrycie deficytu 2018r  

0,00 3 840 000,00 0,00 3 840 000,00 

7. 

BS Rajgród – spłata  rat 

kapitałowych z lat poprzednich, 

pokrycie deficytu 2018r  

0,00 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 

Ogółem 3 820 250,00 5 740 000,00 701 575,00 8 858 675,00 

 

Ogółem stan zadłużenia Gminy na wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 

8.858.675,00 zł. Zadłużenie związane jest z faktem realizacji projektów inwestycyjnych 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie najpierw należy zaangażować własne środki, 

a następnie, po całkowitym rozliczeniu projektu następuje zwrot poniesionych wydatków, 

stosownie do wysokości udzielonego dofinansowania. 
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Kwota należności wynosi na koniec 2018 r. - 2.537.682,07 zł i są to przede wszystkim: 

1) 860.100,06 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + odsetki od 

nich naliczone – w szczególności jest to kara za nieterminowe wykonanie inwestycji 

związanej z montażem kolektorów słonecznych – Wykonawca ogłosił upadłość, brak jest 

majątku z którego można dokonać egzekucji należności 

2) 825.789,04 zł – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota dotyczy 

zwłaszcza właścicieli ośrodków wypoczynkowych – trwają postępowania zmierzające do 

uzyskania należności, 

3) 479.288,52 zł – należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – stosowane są 

procedury związane z odzyskiwaniem należności, 

4) 117.937,32 zł – zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5) 111.215,36 zł – zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z 

odsetkami – dotyczy przede wszystkim właścicieli ośrodków wypoczynkowych – trwają 

postępowania komornicze, 

6) 93.801,24 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych – objęte upomnieniami i 

tytułami wykonawczymi. 

 

 

Suma nadpłat w roku 2018 wynosi ogółem 1.102.543,11 zł, z czego 1.088.018,00 zł to 

nadpłata która nastąpiła względem podatnika będącego właścicielem farmy wiatrowej. Farma 

wiatrowa rozpoczęła działalność na terenie gminy Rajgród w 2015 r. Do 31 grudnia 2016 r. 

podlegały opodatkowaniu (stawką 2% wartości) jedynie fundament i maszt, a więc tzw. część 

budowlana elektrowni, a kwota podatku wynosiła 867.559,00 zł. W stanie prawnym 

obowiązującym od 2017 roku podatkiem objęto również urządzenia znajdujące się w gondoli, 

a kwota podatku od nieruchomości wzrosła do 3.477.373,00 zł. W związku ze zmianą 

przepisów i wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o 

odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018r. poz. 1276) z mocą 

od 1 stycznia 2018 r. powrócono do starych zasad opodatkowania, a sytuacja podatkowa gminy 

zmieniła się diametralnie na niekorzyść. Wskutek uchwalonych przepisów prawnych, 

działających z mocą wsteczną, dochody Gminy Rajgród zmniejszyły się o kwotę 2 609 814,00 

zł, co stanowi 10,1 % dochodów bieżących gminy. Zaznaczyć jednakże należy, że Gmina 

Rajgród porozumiała się z podatnikiem w kwestii zwrotu nadpłaty, którą to zaliczono na poczet 

kolejnych wpłat – aż do kwietnia 2020 r. Planowana kwota kredytu na początek 2018 r. 

wynosiła 4 500 000 zł. W związku z powyższą sytuacją kwota zaciągniętego kredytu wzrosła 

do 5.740.000 zł.  

Skutek finansowy zmiany zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych jest odczuwalny 

również w roku 2019, ze względu na brak wpłat podatku od nieruchomości oraz brak subwencji 

wyrównawczej w kwocie ok. 1.200.000 zł (wysoki poziom dochodu podatkowego na 

mieszkańca gminy za rok 2017). 

W roku 2018 umorzenia w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym zastosowane na 

wnioski osób fizycznych wyniosły ogółem 1.538,00 zł. 
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Wydatki roku 2018 w podziale na bieżące i majątkowe: 

1) Wydatki bieżące – 20.818.422,04 zł; 

2) Wydatki majątkowe – 12.365.444,85 zł 

 

 
 

 

Wydatki roku 2018, w rozbiciu na działy przedstawia poniższa tabela: 

Dział Kwota wydatków 

rolnictwo i łowiectwo 1 833 246,58 

leśnictwo 376,00 

transport i łączność 9 648 210,99 

turystyka 803 822,96 

gospodarka mieszkaniowa 87 241,11 

działalność usługowa 62 073,22 

Administracja publiczna 2 880 761,54 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 59 376,72 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 918 316,05 

Obsługa długu publicznego 110 170,04 

Oświata i wychowanie 5 890 058,46 

Ochrona zdrowia 86 561,04 

Pomoc społeczna 1 705 303,02 

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 62 790,55 

Edukacyjna opieka wychowawcza 183 887,41 

Rodzina 6 476 555,92 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 409 186,08 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 890 055,15 

Kultura fizyczna 75 874,05 

 Razem: 33 183 866,89 

 

63%

37%

BIEŻĄCE MAJĄTKOWE
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IV. Inwestycje roku 2018 

W roku 2018 Gmina Rajgród realizowała przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Programie 

Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2016-2022, Programie Ochrony Środowiska oraz 

Lokalnym Programie Rewitalizacji, zwracając szczególnie uwagę na możliwość pozyskania 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości 

finansowe Gminy. 
 

Wśród najistotniejszych inwestycji należy wymienić:  

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102898B w Rajgrodzie 

Przebudową objęte były następujące ulice w Rajgrodzie: część ulicy Okoniówek (od drogi 

krajowej 61), część ulicy Wawra, ulice Stanki i Giełguda oraz część ulicy Jaćwieskiej (do 

zjazdu do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego), W ramach inwestycji wykonano kanalizację 

deszczową, ułożono nawierzchnię asfaltową oraz nawierzchnię z kostki brukowej, ułożono 

chodniki i wjazdy na posesje, zmodernizowano i rozbudowano oświetlenie uliczne, 

umieszczono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawiono nowe znaki drogowe. 

Łączna długość przebudowanego odcinka to ok. 2 234 m. 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 wyniosło 

2 283 969,21 zł.  

Łączna wartość zadania wyniosła 3 677 882,91 zł 

 

Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie 

Zadanie w swoim założeniu miało na celu poprawę warunków drogowych na ulicach 

Jaćwieskiej, Zabielskiego, Powstańców i Piastowskiej w Rajgrodzie, jak również zespolenie 

układu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 61. W zakres zadania wchodziła 

przebudowa jezdni szer. 6 m z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej o łącznej 

długości ok. 1361 m, wykonanie zjazdów, chodników z kostki betonowej, miejsc postojowych, 

zatok autobusowych, odwodnienie uliczne. 

Na przebudowę ww. ulic Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie ze środków Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1 519 

384,20 zł.  

Łączna wartość inwestycji wyniosła 3 738 614,77 zł.  

 

Z inwestycją pn. „Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie” ściśle powiązana była, inwestycja 

pod nazwą Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie 

Roboty budowlane polegały na przebudowie nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Zabielskiego, 

na odcinku przejętym przez Gminę Rajgród od Skarbu Państwa, łączącym drogę gminna z 

drogą krajową Nr 61 

Łączny koszt robót: 24 484,44 zł.  
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Realizacja pierwszego etapu operacji pn. „Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz 

budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Rajgród”.  

W ramach operacji zaplanowano realizacje następujących zadań inwestycyjnych: 

1. Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody 

uzdatnionej w ujęciu wody 

2. Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr, 

3. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki, 

4. Budowa sieci wodociągowej w Czarnej Wsi, 

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Rybczyźnie  

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (71 sz.), 

z czego w 2018 roku zrealizowano trzy pierwsze zadania. Pozostałe zadania przewidziane są 

do realizacji w 2019 roku. 

Operacja jest dofinansowana ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020. 

1. Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody 

uzdatnionej w ujęciu wody 

Dofinansowanie wyniosło 351 109,50 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 684 450,58 zł 

2. Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr, 

Dofinansowanie wyniosło  181 345,50 zł. Łączna wart. inwestycji wyniosła 334 380,00 zł 

3. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki 

Dofinansowanie wyniosło 79 816,00 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 288 183,58 zł 
 

Budowa pomostu pływającego w Czarnej Wsi 

Pomost pływający wybudowano w Czarnej Wsi na Jeziorze Rajgrodzkim. Pomost ma kształt litery 

U. Jego łączna długość wynosi ok 70 m. Pomost  składa się z dwóch ciągów prostopadłych do linii 

brzegowej o długości ok. 16 m każdy oraz z ciągu równoległego do linii brzegowej, łączącego ciągi 

prostopadłe, o długości 31,5 m i szerokości 3 m. Na pomoście zamontowano drabinki zejściowe, 

pachołki cumownicze oraz haki do mocowania koła ratunkowego. Ponadto ciąg pomostu 

równoległy do linii brzegowej wyposażono w barierki ochronne. 

Łączna wartość zadania wyniosła 214 020,00 zł. 

Dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 129 919,00 zł pochodzi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. 
 

Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Rydzewie 

W ramach zadania plac zabaw przy szkole podstawowej w Rydzewie wyposażono w urządzenia 

huśtawkę podwójną z bocianim gniazdem, karuzelę z trzema siedziskami, kiwak z czterema 

siedziskami, kiwak podwójny, zestaw z domkiem, linarium, ściankę wspinaczkową. Ponadto 

wykonano nawierzchnię z piasku i nawierzchnię trawiastą oraz zamontowano ławki, kosz na 

śmieci i tablicę informacyjną 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 54 273,35 zł 

Całkowity koszt inwestycji: 72 048,70 zł. 
 

Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza 

Otwarta Strefa Aktywności w Biebrzy jest ogólnodostępnym plenerowym miejscem sportu, 

rekreacji i odpoczynku, w skład którego wchodzą elementy siłowni zewnętrznej (wyciąg górny, 

stepper, rowerek, motyl, orbitrek, wioślarz), betonowy stół do gry w tenisa stołowego, ławki i 

stojak na rowery. 

Łączna wartość zadania wyniosła 56 442,00 zł. Gmina Rajgród otrzymała wsparcie w 

wysokości 25 000,00 złotych w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), 

organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
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Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie 

W ramach zadania zamontowano pomost pływający wraz z trapami cumowniczymi dla łodzi 

wędkarskich na Jeziorze Rajgrodzkim, wykonano schody terenowe, półki slipowe, tablicę 

informacyjną, wiatę grillową, punkt czyszczenia ryb. Zamontowano także ławki na półkach 

slipowych i oświetlono obiekt. Na skarpie zasadzono krzewy ozdobne. 

Łączna wartość zadania wyniosła 569 677,00 zł. 

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze: 249 542,00 zł. 

 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo 

Przebudowa drogi gminnej nr 129529B w miejscowości Karczewo o długości ok. 604 m 

polegała na: przebudowie nawierzchni jezdni, wykonaniu poboczy, wykonaniu zjazdów 

indywidualnych i publicznych, wykonaniu rowu odwadniającego jednostronnego. 

Łączna wartość inwestycji: 638 577,38 zł 

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 178 107,50 zł 

 

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo 

Inwestycja polegała na budowie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na 

świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową. Budynek 

wyposażono w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz c.o. (wraz z dostawą 

i montażem pomp ciepła) i wentylacyjną oraz wykonano przyłącza wodociągowe i 

energetyczne oraz zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem. 

Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej z ociepleniem styropianem i 

wykończeniem tynkiem mineralnym. Dach wielospadowy, drewniany, kryty blachą 

dachówkową.  

Wartość zadania: 423 797,45 zł. 

Zadanie realizowane było ze środków własnych Gminy Rajgród oraz z Funduszu sołeckiego 

sołectw: Pieńczykowo - 12 451,00 zł, Pieńczykówek - 9 358,00 zł 
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Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie 

Inwestycja polegała na rozbudowie budynku remizy OSP w miejscowości Bełda w celu 

uzyskania dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby biblioteki i szatni OSP wraz 

z przebudową istniejących pomieszczeń na cele związane z dotychczasową działalnością OSP 

i świetlicy wiejskiej.  

Łączna wartość inwestycji: 726 481,12 zł 

Zadanie realizowane było ze środków własnych Gminy Rajgród. 

 

 

Fundusz Sołecki 

W roku 2018 Gmina Rajgród realizowała przedsięwzięcia wskazane przez lokalne społeczności 

poszczególnych sołectw w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego. Wnioski złożyło 29 na 30 

sołectw na ogólną kwotę 380.447,00 zł Wydatkowano natomiast 378.761,06 zł (99,56%). 

Wskutek realizacji funduszu: 

a) przeprowadzono remonty i przebudowy dróg gminnych w 24 sołectwach, 

b) opracowano dokumentację przebudowy drogi w Orzechówce i Kołakach (celem 

asfaltowania) oraz rozbiórki budynku świetlicy w Ciszewie, 

c) wznowiono punkty graniczne działek gminnych w 2 sołectwach, 

d) zakupiono wyposażenie świetlic wiejskich w 3 sołectwach – Miecze, Rydzewo, 

Wożnawieś, 

e) kontynuowano tworzenie placów zabaw, miejsc spotkań mieszkańców w Turczynie, 

Sołkach, Stoczku,  

f) środki funduszu wniesiono jako wkład własny 2 sołectw w budowę Świetlicy Wiejskiej w 

Pieńczykowie, 

g) wyremontowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Rydzewie, 

h) dokończono przebudowę chodnika w Biebrzy,  

i) wykonano inne drobniejsze przedsięwzięcia. 

 

Wartym odnotowania jest to, iż w roku 2018 oddano do użytku świetlice wiejskie w 

Woźnejwsi i Pieńczykowie oraz zakończono przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w 

Bełdzie. Oddano do użytku nowoczesną Oczyszczalnię Ścieków w Rajgrodzie, funkcjonującą 

przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie. 
 

Przebudowa budynku remizy strażackiej – świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi jest 

wieloletnią, dwuetapową inwestycją, zakończoną wprawdzie w roku 2017, ale oficjalnie 

przekazaną do użytku na początku 2018 r.  

W marcu 2016 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi wystąpił do 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przyznanie 

dofinansowania w kwocie 149.760,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i 

wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Woźnejwsi”. Na początku sierpnia 2016 r. Komendant Główny PSP przyznał 

dofinansowanie ze środków funduszu ubezpieczeniowego w wysokości 70.000,00 zł.  Pomimo 
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tego, że wysokość dofinansowania była niższa od wnioskowanej podjęto działania niezbędne 

do realizacji przedsięwzięcia. Na wniosek Zarządu OSP Gmina Rajgród udzieliła 

dofinansowania na realizację zadania. Sporządzono dokumentację projektową, uzyskano 

pozwolenie na budowę, w drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę inwestycji i latem 2016 r. 

ruszyły prace budowlane, które zakończyły się pod koniec roku 2016. W ich wyniku powstał 

całkowicie nowy budynek garażu wraz z łącznikiem, łazienką i zapleczami. 

Realizacja tej części inwestycji umożliwiła dalsze prace związane z modernizacją budynku 

remizy OSP. Tym razem w roli inwestora wystąpiła Gmina Rajgród. Gmina na działania 

termomodernizacyjne uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 150.000,00 zł. W ramach tej części 

inwestycji w gruntowny sposób przebudowano wnętrze remizy, powstały łazienki, wykonano 

instalacje wodne, elektryczne, centralnego ogrzewania, budynek ocieplono, zmieniono 

konstrukcję dachową. 

Łączny koszt inwestycji wyniósł 648 477,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

WFOŚiGW oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: 220 000,00 zł. 

 

 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie była najdroższą  

i najbardziej znaczącą inwestycją w Gminie Rajgród na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. 

Była ona częścią szerszego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie”. 

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

zrealizowano, poza modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków również zadania 

polegające na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie na ul. Szkolnej, ul. Fr. 

Zabielskiego, Opartowie i na Podchoinkach. 

Łączny koszt budowy oczyszczalni wyniósł: 6 044 369,31 zł, w tym środki EFRR: 

3 122 459,45 zł. 
Zadanie polegało przede wszystkim na budowie stacji zlewczej ścieków dowożonych, 

reaktora biologicznego, zbiornika uśredniającego ścieki, stacji dmuchaw i koagulantu, budynku 

sito-piaskownika, komory rozdzielczej, budynku wiaty magazynowania osadów, budynku 

magazynu przeróbki osadów, studzienek kanalizacyjnych i pomiarowych, dojazdów o 

nawierzchni z kostki brukowej, instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, instalacji 

elektrycznej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi,  

Celem nadrzędnym projektu była ochrona środowiska oraz wzrost poziomu życia 

mieszkańców regionu. Projekt ten był kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Rajgród 

w latach poprzednich. Gmina zrealizowała inwestycję polegająca na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej w Rajgrodzie, w ramach której wybudowała 5,04 km sieci. Realizacja projektu 

przyczyniła się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, poprawy infrastruktury w 

mieście oraz zahamowania niekorzystnego procesu, jakim jest degradacja ekosystemu w 

związku z odprowadzanymi do niego ściekami. 
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Nowa oczyszczalnia ścieków pozwoliła na zwiększenie liczby osób korzystających z 

systemu oczyszczania ścieków. W tej chwili jest w stanie przyjąć podwójną ilość ścieków, w 

stosunku do poprzedniej oczyszczalni. Zastosowane rozwiązanie technologiczne w postaci 

wielofunkcyjnego reaktora z gradientem stężeń osadów pozwala na przyjęcie maksymalnego 

ładunku zanieczyszczeń w ilości Łcałk=165 kgO2/d, co daje przeliczeniową ilość RLM = 2750 

(stara oczyszczalnia ścieków obsługiwała ok 1387 mieszkańców). Realizacja inwestycji 

przyczyniła się do poprawy jakości oczyszczanych ścieków, a jednocześnie do zmniejszenia 

ilości wprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz strat wody. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków, poza tym że obecnie wyróżnia się 

innowacyjnością, poprzez zastosowanie technologii Terece-Flow, przyczyniła się też do 

obniżenia kosztów eksploatacji i zmiany technologii przeróbki osadów. Dzięki modernizacji 

oczyszczalnia osiągnęła wysoki poziom automatyzacji procesów i wymaga zatrudnienia dwóch 

pracowników (wcześniej stara oczyszczalnia była obsługiwana przez czterech pracowników).  

  

 

 

W zakresie inwestycji Gmina Rajgród w roku 2018 udzielała dotacji: 

1) Powiatowi Grajewskiemu, z przeznaczeniem na: 

 Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza w wysokości 

760.470,00  zł oraz "Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą 

gminną Nr 102886 B w m. Kosiły" w wysokości 178.390,54 zł; 

 Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem aniografu w części pomieszczeń Szpitala 

Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie – w wysokości 20.000,00 zł; 

2) Gminnej Spółce Wodnej w Rajgrodzie z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki 

– w wysokości 60.000,00 zł, 

 

W roku 2018 w rankingu małych miast gazeta samorządowa Wspólnota uplasowała Gminę 

Rajgród na 29 lokacie w Polsce (2 miejsce w woj. podlaskim) pod względem średnich 

wydatków inwestycyjnych na mieszkańca Gminy za lata 2015-2017, z kwotą 1.117,08 zł na 

mieszkańca. 

 

 

V. Oświata w Gminie Rajgród w roku 2018 

Szkoły prowadzone przez Gminę Rajgród: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie 

a) Publiczne Przedszkole w Rajgrodzie 

b) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami ponadgimnazjalnymi 

w Rajgrodzie 

2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie. 
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Informację o liczbie uczniów i nauczycieli w roku 2018, z uwzględnieniem roku szkolnego 

2017/2018 i 2018/2019 przedstawia poniższa tabela: 
 

Szkoła Rok szkolny 2017/18 Rok szkolny 2018/19 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Etaty Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Etaty 

ZSP Rajgród 309 38 34,86 306 38 34,90 

SP Rydzewo 38 12 8,86 65 10 8,75 

Razem: 347 50 43,72 371 48 43,65 

 

 

Liczba uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w roku 2018:  

Szkoła Rodzaj Rok szkolny 

2017/18 

Rok szkolny 

2018/19 

ZSP Rajgród Przedszkole  31 33 

Zerówka 26 20 

Klasy I-VIII SP 168 209 

Oddziały gimnazjalne 84 44 

Razem: 309 306 

SP Rydzewo Zerówka 4 21 

Klasy I-VIII SP 34 44 

Razem: 38 65 
 

 

Etaty nauczycielskie, wg poziomu awansu zawodowego: 

Szkoła Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

ZSP w Rajgrodzie 1,19 2,50 3,56 2,00 10,00 11,89 20,11 18,51 

SP w Rydzewie 0,00 0,00 1,00 1,00 7,11 6,00 0,75 1,75 

Ogółem: 1,19 2,50 4,56 3,00 17,11 17,89 20,86 20,26 

 

  

Szkoły prowadzone przez inne podmioty: 

1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie – Stowarzyszenie Edukacyjne „Bełda” 

2) Małe Przedszkole - Stowarzyszenie Edukacyjne „Bełda” 

3) Szkoła Podstawowa w Karczewie z siedzibą w Woźnejwsi – Społeczno-Oświatowe 

Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 

4) Przedszkole Promyk w Karczewie - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 

5) Szkoła Podstawowa w Mieczach - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”; 

 

 

Szkoła Podstawowa w Mieczach, w związku z brakiem dzieci nie funkcjonuje od  

1 września 2018 r. Większość uczniów tej szkoły trafiła do szkół gminnych. Organ prowadzący, 

czyli Stowarzyszenie „Edukator” zlikwiduje szkołę z dniem 31 sierpnia 2019 r. i zwróci Gminie 

Rajgród budynek wraz z użyczonym terenem.  
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Liczba uczniów i nauczycieli w szkołach prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina: 
 

Szkoła Rok szkolny 2017/18 Rok szkolny 2018/19 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Etaty Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Etaty 

Bełda 66 13 8,44 69 12 9,59 

Karczewo  36 8 4,75 22 6 4,19 

Miecze 30 5 3,59 0 0 0,00 

Razem: 132 26 16,78 371 18 13,78 

 

Wydatkowanie środków finansowych w jednostkach oświatowych Gminy w 2018r. 

    
Treść Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Rajgrodzie 

Szkoła 

Podstawowa 

Rydzewo 

Ogółem 

Średnia liczba dzieci 302 63 365 

Wydatki w roku 2018r. 3 633 629,12 788 743,09 4 422 372,21 

Z tego na 

Gimnazjum 963 252,43 0 963 252,43 

Szkoła Podstawowa 1 481 833,20 707 029,27 2 188 862,47 

Oddziały zerowe 83 195,28 39 905,64 123 100,92 

Przedszkole 251 546,29 0 251 546,29 

Dowóz 64 143,09 0 64 143,09 

Dokształcanie 7 832,25 1 262,40 9 094,65 

Pozostała działalność 252 936,48 34 691,00 287 627,48 

Świetlica 95 859,41 0 95 859,41 

Niepełnosprawność 433 030,69 5 854,78 438 885,47 

Roczny koszt utrzymania dziecka 12 031,88 12 519,73 12 116,09 

 

W roku 2018 przyznana Gminie Rajgród subwencja oświatowa wyniosła ogółem 

3.358.296 zł. Kwota wydatkowana na utrzymanie szkół prowadzonych przez Gminę to 

4.348.746,47 zł. Kwota dotacji udzielonych innym niż Gmina podmiotom na prowadzenie 

szkół to 1.080.808,95 zł.   

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2018: 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 (%) 

  
język 

polski 

historia        

i wos 
matematyka 

przedmioty  

przyrodnicze 

angielski 

(podst.) 

angielski 

(rozsz.) 

kraj 68 59 52 56 68 52 

woj. podlaskie 67 59 53 56 69 52 

powiat grajewski 66 57 53 55 65 49 

Rajgród 59 50 47 49 54 35 

Klasa a 61 54 55 52 66 53 

Klasa b 58 47 39 47 46 23 
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Liczba dzieci obowiązanych spełniać obowiązek szkolny uczęszczających do szkół na 

terenie Gminy Rajgród i poza nią w 2018 roku 

Rocznik Liczba uczniów uczęszczających do 

szkół na terenie Gminy Rajgród 

Liczba uczniów uczęszczających do 

szkół poza terenem Gminy Rajgród 

2010 40 11 

2009 39 13 

2008 29 10 

2007 43 15 

2006 46 12 

2005 36 10 

2004 47 10 

2003 33 9 

Łącznie: 313 90 
 

Kontrola obowiązku nauki 

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkała na jej 

terenie. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskiwanych z placówek 

ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych, a uzupełnianie informacji następuje 

poprzez bezpośredni kontakt z rodzicami uczniów objętych obowiązkiem nauki. W roku 

szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Rajgród zameldowanych było 180 osób w wieku 16-18 

lat. Z ogólnej liczby osób podlegającym obowiązkowi nauki 52 osoby spełniało obowiązek 

szkolny (gimnazjum), 100 osób uczęszczało do szkoły ponadgimnazjalnej, 27 osób nie 

zamieszkiwało na terenie Gminy Rajgród (brak informacji o miejscu ich pobytu) natomiast 1 

osoba odbywała przyuczenie do zawodu. 

 

Dowóz dzieci do szkół w roku 2018 wyniósł Gminę 342.291,06 zł, z czego: 

a) dowóz przez firmę FASTER – ZSP Rajgród i SP Rydzewo – 259.376,92 zł, 

b) dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 81.047,54 zł, 

c) zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola specjalistycznego – 1.866,60 zł. 

 

Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Gminę Rajgród to również: 

1) zapewnienie możliwości korzystania dzieciom i młodzieży z świetlic szkolnych oraz 

bibliotek, 

2) udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży zarówno na szczeblu powiatu 

jak i województwa: 

a) Wicemistrzostwo województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lidze 

lekkoatletycznej chłopców oraz w biegach przełajowych chłopców, 

b) III miejsce w finale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

unihokeju chłopców 

c) I miejsce w półfinale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

unihokeju chłopców, 

d) II miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego w drużynowym tenisie stołowym 

chłopców, 

e) II miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego w drużynowym badmintonie 

chłopców i II miejsce w półfinale województwa podlaskiego, 

f) I miejsce ucznia w finale krajowym IMS w lidze lekkoatletycznej w rzucie oszczepem, 

g) I miejsce ucznia w finale województwa IMS w biegu na 2000 m., 

h) IV miejsce ucznia w finale krajowym IMS w lidze lekkoatletycznej w rzucie dyskiem, 

i) I miejsce ucznia w finale województwa podlaskiego Igrzysk Dzieci w rzucie 

oszczepem (rekord województwa podlaskiego). 
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3) W roku 2018 rozpoczęła się realizacja programu „Szkoła w Rajgrodzie – szkołą 

kompetencji kluczowych” - projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły 

Podstawowej w Rajgrodzie. 161 uczniów bierze udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki, przyrody, zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi. Organizowane są m.in. zajęcia rozwijające 

uzdolnienia i zainteresowania dzieci, zwłaszcza w zakresie umiejętności kluczowych oraz 

zajęcia logopedyczne, korekcyjne. Szczególnie uzdolnieni uczniowie otrzymają stypendia. 

Swoje kompetencje podnosi 10 nauczycieli – w zakresie posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami informacyjnymi i komunikowania się. Szkolne pracownie zostaną 

doposażone w sprzęt informatyczny i pomoce dydaktyczne. 

Wartość projektu to 356.147,16 zł, wartość dofinansowania to 356.147,16 zł, wkład własny 

to 19.600,00 zł. 

 

VI. Realizacja działań z zakresu pomocy społecznej 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Rajgród zajmuje się Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, jako jednostka organizacyjna Gminy Rajgród. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku udzielił pomocy i wsparcia finansowego 833 

osobom (291 rodzin). W odniesieniu do lat  ubiegłych nastąpił spadek liczby rodzin i osób 

korzystających z pomocy społecznej w formie pomocy przyznawanej decyzją, co przedstawia 

poniższe tabele: 

 

Kolor niebieski – liczba rodzin, kolor szary – liczba osób 

 

 
 

Zasadniczym powodem zmniejszenia się ilości osób korzystających z pomocy społecznej 

jest pomoc w formie świadczenia wychowawczego „500+” i jego wpływ na poprawę kondycji 

finansowej rodzin oraz zmniejszenie w porównaniu do lat ubiegłych stopy bezrobocia. 
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Powody udzielenia pomocy przez OPS w latach 2017 i 2018: 

Powód udzielenia pomocy 

rodzinom 

Liczba rodzin ogółem 

2017 

Liczba rodzin ogółem 

2018 

Ubóstwo 236 145 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 40 150 

Bezdomność 3 5 

Długotrwała lub ciężka choroba 35 28 

Niepełnosprawność 38 30 

Bezrobocie 201 150 

Bezradność w sprawach opiek.-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego  13 9 

Alkoholizm 3 4 

Zdarzenie losowe 3 2 

Trudności w przystosowaniu po 

opuszczeniu Zakładu Karnego 6 5 

Przemoc w rodzinie 0 2 

Sieroctwo 0 1 

Realizacja świadczeń  w latach 2017 -2018  

W roku 2018 na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 628.354,51 zł, i jest to kwota 

mniejsza niż w latach ubiegłych, np. w roku 2017 – 865.026.32 zł, a w 2016 – 1.111.776,78 zł. 

Rodzaje świadczeń 

Rok 2017 Rok 2018 

Liczba 

rodzin 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Kwota 

świadczeń 

Zasiłki stałe 27 140 546 26 147 745 

Zasiłki okresowe 207 559 009 154 333 370 

Zasiłki celowe na żywność w ramach programu 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

ogółem 

497 356 000 490 336 000 

 w tym zasiłki celowe na zakup żywności 144 113 980 135 110 834 

  w tym świadczenia niepieniężne w formie 

posiłku  (obiady w szkołach) 
310 242 020 271 191 952 

 w tym na wniosek dyrektora (obiady w 

szkołach) 
43 x 38 x 

Zasiłki celowe (zakup opału, leków, 

zdarzenia losowe),  
77 33 490 95 34 440 

Sprawienie pochówku 1 2 800 1 2 800 

 Opłata za Pobyt w domu pomocy społecznej  4 142758 4 123959 
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W stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba rodzin i wartość pomocy. Zmniejszenie 

te wynika przede wszystkim z następujących powodów: 

1) świadczenia 500+ , które wzmocniły rodziny finansowo w tym wielodzietne, 

2) zmniejszeni się poziomu bezrobocia, 

3) usamodzielnienie się rodzin z uwagi na aktywną integrację społeczną i zawodową w 

ramach realizowanych projektów, 

4) starzenie społeczeństwa - do pomocy społecznej zgłasza się więcej osób samotnych, 

niepełnosprawnych, ponoszących wysokie koszty związane z leczeniem, zakupem 

leków, rehabilitacją o niskich dochodach (emerytura /renta). 

Gmina Rajgród ponadto: 

1) zapewniała świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na co wydatkowano kwotę 109.136,00 zł. W 

2018 r. OPS w Rajgrodzie zatrudnił 2 opiekunki środowiskowe, a także zawarł umowy 

ze specjalistami w zakresie integracji sensorycznej oraz fizjoterapii. Zadanie to w 

całości finansowane było z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 

2) Również za pośrednictwem OPS w Rajgrodzie wypłacała świadczenia rodzinne:  

Rodzaj świadczenia 
Liczba 

świadczeń 
Kwota 

Świadczenia Rodzinne 2 023 727,00 zł 

zasiłki rodzinne 3 366 751 150,00 zł 

dodatki z tytułu urodzenia dziecka 29 29 000,00 zł 

dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem                               

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

14 5 124,00 zł 

dodatek z tyt. samotnego wychowywania 

dziecka 
257 50 561,00 zł 

dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji 

dziecka do 5 r.ż 
44 3 960,00,00 zł 

dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji 

dziecka powyżej 5 r.ż. 
176 19 360,00 zł 

dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 373 37 300,00 zł 

dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu, w 

którym znajduje się szkoła 
443 50 059,00 zł 

dodatek na pokrycie wydatków związanych  

dojazdem do miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 

611 42 159,00 zł 

dodatek z tyt. wychowywania dziecka                        

w rodzinie wielodzietnej 
1 163 110 485,00 zł 

zasiłek pielęgnacyjny 980 154 909,00 zł 

świadczenie pielęgnacyjne 283 416 859,00 zł 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia  

dziecka 
40 40 000, 00 zł 

specjalny zasiłek opiekuńczy 186 98 956,00 zł 
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świadczenia rodzicielskie 184 161 165,00 zł 

świadczenia rodzinne- zasiłek dla opiekuna 50 26 800,00 zł 

Świadczenia  z Funduszu Alimentacyjnego 365 134 600,00 zł 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe (św.piel.,specj.,zas.opiekuńcze, 

zas.dla opiekuna 

x 99 736,00zł 

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych x 65 040,00 zł 

 

3) Świadczenie wychowawcze „500+ - w roku 2018 złożono 362 wnioski, a pomocą objęto 

582 dzieci, z tego też tytułu wydatkowano kwotę 3.866.207,00 zł. W roku 2017 

wniosków złożono 390, pomocą objęto 657 dzieci, i wydatkowano z tego tytułu 

4.118.471,00 zł, 
 

4) Na realizację świadczenia „Dobry start” wydatkowano 176.400,00 zł, a świadczeniem 

objęto 588 dzieci, 
 

5) W roku 2018 wpłynęło 8 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 40 kart, 

a koszt realizacji zadania wyniósł 109,36 zł, 
 

6) Poprzez OPS w Rajgrodzie Gmina Rajgród realizowała Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2017-2019, którego zasadniczym celem jest wspieranie rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz ograniczenie sytuacji 

kryzysowych w rodzinach. W ramach programu: 

a) zatrudnionych zostało 2 asystentów rodziny, pod których opieką było 7 rodzin i 21 

znajdujących się w nich dzieci – łączny koszt zadania to 25.224,95 zł,  

b) przy OPS w Rajgrodzie funkcjonowała świetlica „Nasza Chmurka”, w której 

przebywały dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – koszt funkcjonowania 

świetlicy wyniósł 20.341,64 zł, 

c) współfinansowano funkcjonowanie 4 rodzin zastępczych spokrewnionych,  

w których przebywało 6 dzieci – koszt to 18.419,00 zł; 
 

7) OPS w Rajgrodzie realizował w roku 2018 „Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Rajgród na lata 2015-2020”, którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy. Działania ujęte w programie OPS w 

Rajgrodzie realizuje w szczególności poprzez: 

a) współpracę w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koordynację jego pracy – 

to diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie (wszczęto 10 procedur 

Niebieskiej Karty i prowadzono 8 procedur z lat wcześniejszych), powołano 9 grup 

roboczych w zakresie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 

rozpowszechniano informację o możliwości uzyskania pomocy, wydawano 

broszury informacyjne, prowadzono poradnictwo psychologiczne dla 22 osób, 

rozmowy indywidualne (informacyjno-motywacyjne) z 29 osobami; 

b) realizowano również projekt „Przemocy mówimy NIE” mający na celu 

ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach. Projekt skierowany był do różnych grup 

wiekowych, od dzieci po seniorów, a jego koszt wyniósł 22.490,00 zł, z czego 

dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to 18.790,00 zł, 
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c) należy wspomnieć, iż przy realizacji programu aktywnie współpracowali policjanci 

z Posterunku Policji w Rajgrodzie, przedstawiciele Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, NZOZ Medicus 

w Rajgrodzie, 
 

8) OPS w Rajgodzie wypłacił 185 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 36.192,00 

zł oraz 17 dodatków energetycznych  na łączną kwotę  329,00 zł, 
 

9) W zakresie stypendium szkolnego OPS w Rajgrodzie wypłacił 838 świadczeń dla 281 

osób na łączną kwotę 87.908,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Podlaskiego wyniosła 

70326,40 zł, co stanowi 80% poniesionych wydatków,  
 

10) W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Białymstoku, w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa OPW w Rajgrodzie udzielił pomocy żywnościowej 

dla 200 najbardziej potrzebujących osób. 
 

11) Przy OPS w Rajgrodzie funkcjonuje Klub „Senior+” jako Ośrodek Wsparcia 

Dziennego. Na jego utworzenie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 

33.000,00 zł, natomiast udział własny Gminy wyniósł 19.800,00 zł. Jest to miejsce 

spotkań w szczególności seniorów z terenu Gminy Rajgród, skupionych w ramach 

Klubu Seniora „Stokrotka”. Seniorzy zyskali miejsce, gdzie w aktywny sposób mogą 

spędzać wolny czas. Spotykają się tam w celu rozwijania zainteresowań, przygotowania 

do występów z okazji różnych wydarzeń i uroczystości, celebrowania obyczajów, 

podejmowania działań wolontarystycznych, itp. Organizowane są zajęcia ruchowe, 

zatrudniona jest rehabilitantka w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Ze środków Klubu 

Senior + w 2018 r.  zorganizowano wycieczkę do Białowieży, Dzień Seniora oraz 

Wigilię.  Ponadto odbywały się warsztaty z dietetykiem, odbyła się debata  publiczna z 

KPP w Grajewie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”, 

pogadankę z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów: „ Senior – konsument” 

oraz działania wolontarystyczne skierowane do dzieci i młodzieży: Andrzejki, „Zabawy 

nasze – zabawy wasze”, „Kulinaria z dziećmi”, codzienne dyżury „ Senior +” dla 

wszystkich. 

Klub Seniora „Stokrotka” powstał z inicjatywy Burmistrza Rajgrodu w roku 2016.  

Skupia on seniorów z terenu Gminy Rajgród, którzy chcą aktywnie spędzać czas, dbać 

o sprawność i dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i potencjałem. W chwili 

obecnej do Klubu uczęszcza ok. 30 seniorów. Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu 

kulturalnym Gminy Rajgród. Każdego roku – w ramach Dni Rajgrodu - przybliżają 

uczestnikom imprez plenerowych lokalną historię ziemi rajgrodzkiej. Aktywnie 

włączyli się w akademię z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Jedna z seniorek 

Klubu Seniora weszła do Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.  
 

12) OPS w Rajgrodzie realizował ponadto zadania w ramach programu „Pomoc Państwa w 

zakresie dożywiania”. Z programu skorzystało 271 uczniów z terenu gminy, a wartość 

posiłków wyniosła 191.952,00 zł. 
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VII. Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

1) Stan w roku 2018: 

Lp. Straż Przynależność 

do KSRG 

Liczba 

strażaków 

Ilość 

wyjazdów 

Samochody 

1. Bełda - 36 0 Brak 

2. Miecze - 26 3 Ford Transit (awaria) 

3.  Rajgród + 32 45 Magirus Deutz 

Iveco Daily 

Nissan Pickup 

4. Rydzewo - 27 6 DAF  

5. Woźnawieś + 16 13 Star 244 

Razem: 2 137 67  

 

Średnia miesięczna wyjazdowość to 5,59 wyjazdu. Największa wyjazdowość, ze względu 

na swoje położenie przy DK 61, występuje w OSP Rajgród. 

 

2) W roku 2018 pozyskano dotacje: 

a) z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w wysokości 

41.595,84 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rajgród, OSP 

Woźnawieś i OSP Rydzewo – wkład własny Gminy wyniósł 1%, 

b) dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ogólnej kwocie 5000,00 zł dla 

OSP Rydzewo, OSP Bełda, OSP Miecze, z przeznaczeniem również na zakup sprzętu 

ratowniczego,  

c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 6000,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania,  

d) dotacja od Komendanta Głównego PSP z przeznaczeniem dla jednostek należących do 

KSRG -68500,00 zł, z czego: 

- OSP Woźnawieś – 43000,00 zł – zakup sprzętu 

- OSP Rajgród – 22500,00 zł – remont boksu garażowego. 

 

3) Wartym odnotowania jest fakt, iż przy OSP Rajgród działa od roku 2017 Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza, w której skład wchodzi obecnie 12 osób., 

 

4) Gmina Rajgród zorganizowała w roku 2018 III Regaty Żeglarskie OSP Województwa 

Podlaskiego – regaty objął patronatem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zwiążku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku i Starosta Grajewski - w regatach 

uczestniczyło 11 załóg - 39 strażaków. Regaty rozegrano w dwóch klasach – jachtów 

kabinowych i jachtów Omega. 

 

 

Policja: 

W roku 2018: 

1) ze względu na potrzebą wzmocnienia w okresie wakacyjnym stanu osobowego Posterunku 

Policji w Rajgrodzie sfinansowano koszt zakwaterowania i wyżywienia (4.000,00 zł) oraz 

koszty paliwa do radiowozu (4.000,000 zł)  

2) podjęto czynności niezbędne do przekazania Skarbowi Państwa gruntu pod budowę 

nowego budynku Posterunku Policji w Rajgrodzie. 

 

 

 



25 
 

VIII. Informacja o sytuacji na rynku pracy: 

Na koniec 2018 r. w Gminie Rajgród zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Grajewie było 263 osoby (11% ogółu bezrobotnych w powiecie grajewskim). Spośród tej 

liczby: 

1) 67 osób jest w wieku powyżej 50 lat (spadek o 7 osób w stosunku do roku 2017) oraz 81 

osób do 30 roku życia (spadek o 6 osób), 

2) liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosiła 142 i jest to spadek o 44 osoby, 

3) zarejestrowanych było 5 osób niepełnosprawnych (bez zmian). 

Zarówno Urząd Miejski w Rajgrodzie, jak i jednostki organizacyjne Gminy korzystały z 

różnych form aktywizacji zawodowej, poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia z 

Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie. 

Do Urzędu wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie kształcenia zawodowego 

pracowników młodocianych – pracodawcom zrefundowano koszty w wysokości 80.810 zł 

(środki z budżetu państwa). 

Urząd Miejski w Rajgrodzie zatrudniał 2 osoby w ramach robót publicznych i 4 stażystów. 

OPS w Rajgrodzie zatrudniał w ramach tzw. prac społecznie użytecznych 20 osób z terenu 

Gminy Rajgród w okresie od marca do listopada 2018 r. w wymiarze 40 godz. miesięcznie. 

Wypłacono 175 świadczeń na kwotę 56.667,60 zł, dofinansowanie z Urzędu Pracy wyniosło 

60%,  

OPS w Rajgrodzie realizował również projekt „Krok do pracy”, we współpracy z 

Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz GOPS w Grajewie. W projekcie 

uczestniczyło 25 osób z terenu Gminy Rajgród, osoby te pozyskały dodatkowe kwalifikacje i 

12 osób znalazło zatrudnienie, natomiast w stażach uczestniczyło 18 mieszkańców Gminy.. 

 

 

IX. Planowanie przestrzenne 

W roku 2018: 

1) został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta 

Rajgród (rejon ulicy Jaćwieskiej) – umożliwi to budowę Posterunku Policji w Rajgrodzie 

ze środków zewnętrznych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;  

2) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, 

wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród. 

3) Wydano 44 decyzji o warunkach zabudowy, 

4) Wydano 10 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

5) Liczba obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego - 24 z nadaną 

georeferencją (możliwość sprawdzania danych poprzez sieć Internet),  

6) Plany zagospodarowania zostały uchwalone dla ok 10% powierzchni Gminy, na 

pozostałym terenie obowiązuje Studium uwarunkowań. 

 

X. Gospodarka nieruchomościami: 

1) Stan mienia komunalnego wynosi ogółem 350,5314 ha, wartość szacunkowa tych gruntów 

to 52 911 968 zł, z tego: 

a) pod drogami 232,6327 ha o wartości szacunkowej 21 990 495 zł, 

b) grunty pozostałe 117,8987 ha o wartości szacunkowej 13 472 639 zł, w tym 

 użytki rolne 38,8634 ha, 

 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 21,2757 ha 

 grunty zabudowane i zurbanizowane 28,0597 ha, 

 nieużytki 29,0780 ha, 

 grunty pod wodami 0,2500 ha. 

c) drogi o wartości szacunkowej 17 448 834 zł. 
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Grunty te są bądź użytkowane przez Gminę, bądź też oddane w użytkowanie wieczyste i 

wydzierżawiane osobom fizycznym, oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym 

Gminy i innym podmiotom, oddane w użyczenie lub użytkowanie. 
 

2) Nabycie nieruchomości: 

a) nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną, położonej na 

terenie Miasta Rajgród, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 843/3 o powierzchni 

0,0215 ha, nr 843/4 o powierzchni 0,0133 ha i udziału w wysokości 482/1000 w działce 

nr 878/7 o powierzchni 0,0106 ha z obrębu 0001 Rajgród, stanowiących własność 

Skarbu Państwa, 

b) odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Pieńczykowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 195/4 o powierzchni 

0,4578 ha, za kwotę 36624,00 zł, 

c) odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Pieńczykowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6 o powierzchni 

0,0800 ha, za kwotę 640,00 zł, 

d)  nieodpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka nr 7/2 o powierzchni 0,0162 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Orzechówka; 
 

3) Zbycie nieruchomości nastąpiło w jednym przypadku - w formie darowizny na rzecz 

Powiatu Grajewskiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 181/1 o powierzchni 

0,3810 ha płożonej w obrębie ewidencyjnym Kołaki gmina Rajgród, z przeznaczeniem na 

cel publiczny pod drogę powiatową 1788B,  
 

4) Zamiana nieruchomości - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie dokonano 

zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rajgród oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 63/57 o powierzchni 0,0009 ha o wartości 

641,00 zł, na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej oznaczone w ewidencji 

gruntów jako działki nr 63/54, 847/1 o łącznej powierzchni 0,0092 ha, o wartości 6540,00 

zł, położonych w obrębie geodezyjnym miasta Rajgród. Zamiana nastąpiła z obowiązkiem 

dokonania dopłaty, której wartość była równa różnicy wartości zamienianych 

nieruchomości o nr 63/57 na działki oznaczone numerem ewidencji geodezyjnej 63/54 i 

847/1. 

5) W roku 2018 Gmina Rajgród realizowała zadania ujęte w wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rajgród na lata 2017-2021: 

a) w mieszkaniowym zasobie gminy znajduje się 27 lokali mieszkalnych o powierzchni 

użytkowej 1131,39 m2 i 2 lokale socjalne o powierzchni 79,12 m2,  

b) spośród tych lokali 15 znajduje się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Rajgrodzie (w tym 2 socjalne), 7 w administracji wspólnot 

mieszkaniowych oraz 7 w zarządzie szkół, 
 

6) zawarto 25 umów najmu i dzierżawy nieruchomości, 
 

7) na wnioski właścicieli gruntów dokonano 17 podziałów nieruchomości oraz 

przeprowadzono 2 postepowania rozgraniczeniowe.  

  

XI. Ochrona środowiska 
W roku 2018 Gmina Rajgród zrealizowała projekty i podejmowała działania objęte m.in. 

„Programem Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, 

w szczególności: 

1) „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez zagospodarowanie pokryć 

dachowych zawierających azbest” - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 
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w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Łączna wartość zadania: 65 971,88 zł, 

dofinansowanie to 45 451,79 zł. Usunięto 184,279 Mg płyt azbestowych z 73 

nieruchomości, 

2) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród” - projekt 

dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Białymstoku. Łączna wartość zadania to 

42 659,14 zł, dofinansowanie: 3 000,00 zł. Usunięto 75,96 Mg płyt azbestowych z 28 

nieruchomości, 

3) podjęto działania niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu pn. 

„Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża 

Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” – opracowano program 

funkcjonalno-użytkowy, 

4) funkcjonuje system gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 

Ponadto,  

1) wydano 7 decyzji środowiskowych, 

2) prowadzono rejestr, w którym znajduje się 44 przydomowych oczyszczalni ścieków, 428 

zbiorników bezodpływowych, 

3) funkcjonują dwie gminne oczyszczalnie ścieków – w Rajgrodzie oraz w Biebrzy, 

4) 345 nieruchomości z terenu gminy jest podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej, z 

czego 293 do oczyszczalni w Rajgrodzie i 52 do oczyszczalni w Biebrzy. 

  

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy w roku 2018: 

1) na terenie Gminy Rajgród funkcjonuje system gospodarowania odpadami, którym objęci 

są zarówno stali mieszkańcy gminny, przedsiębiorcy, jak i osoby korzystające z domków 

letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, 
 

2) mieszkańcy gminy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. Przedsiębiorcy od ilości 

pojemników, natomiast osoby korzystające z nieruchomości w celach rekreacyjnych 

ponoszą roczną opłatę w formie ryczałtu, 
 

3) na koniec roku 2018 złożonych zostało 1103 deklaracji od gospodarstw domowych (633 

segregowane i 370 zmieszane), 83 deklaracji od przedsiębiorców i 617 od właścicieli 

działek letniskowych (496 segregowane i 121 zmieszane), 
 

4) Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniósł w ubiegłym roku 

810.161,24 zł, z czego najistotniejsze wydatki przeznaczone były na: 

a) koszt zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 374.532,10 zł, 

b) koszt transportu odpadów zmieszanych wyniósł 176.284,90 zł, 

c) koszt transportu odpadów segregowanych wyniósł 117.072,000 zł. 
 

5) Wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2018 

wyniosły 619.569,31 zł, 70.799,00 zł to kwota nadwyżki z roku 2017, pozostałą kwotę tj. 

119.792,93 zł dopłacono z budżetu gminy, Zaległości z tytułu opłaty wyniosły na koniec 

grudnia 2018 r. wyniosły 117.937,32 zł. Zaległości we wpłatach za lata 2015-2018: 

przedstawia poniższa tabela:  

 
 

Rok Kwota zaległości 

2015 80.060,91 zł 

2016 72.381,83 zł 

2017 74.540.69 zł 

2018 117.937,32 zł 
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6) Ilość odpadów komunalnych wywożonych z terenu gminy przedstawia poniższa tabela: 

Rok Odpady zmieszane Odpady segregowane Ogółem 

2018 1148,96 216,11 1365,07 

2017 1107,59 120,98 1228,57 

2016 998,88 87,54 1086,42 

2015 1025,04 44,22 1069,26 

 

7) Wzrost ilości (ton) odbieranych z terenu gminy odpadów, niewystarczająca segregacja, 

wzrost kosztów transportu odpadów, cen za zagospodarowanie oraz zaległości we 

wpłatach spowodowały, iż koszty funkcjonowania sytemu w roku 2018 przestały się 

bilansować. Skutkiem tego była podwyżka cen opłat za gospodarowanie odpadami, która 

zaczęła obowiązywać od marca 2019 r. 
 

8) Prowadzona była edukacja ekologiczna, w ramach której, m.in. w szkołach z terenu Gminy 

Rajgród prowadzona była zbiórka makulatury. Zebrano ponad 4 tony makulatury, 

w nagrodę dzieci uczestniczące w konkursie pojechały na wycieczkę do Aquaparku w 

Mikołajkach. We wrześniu 2018 r. uczniowie szkół w Rajgrodzie, Rydzewie i Bełdzie 

wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, zebrano ponad 7 m3 odpadów. 

 

Usługi komunalne: 
Realizacją usług komunalnych w roku 2018 w Gminie Rajgród zajmował się w szczególności 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie. Główna działalność ZGKiM 

skupiała się na: 

1) dostarczaniu wody do odbiorców indywidualnych, instytucjonalnych oraz 

przedsiębiorców, utrzymywanie we właściwym stanie urządzeń wodociągowych, 

pompowni, przepompowani, stacji uzdatniania wody, itp., 

2) odprowadzaniu nieczystości płynnych kanalizacją sanitarną i ich oczyszczanie w 

Oczyszczalni Ścieków w Rajgrodzie oraz w Biebrzy, 

3) odbiór i oczyszczanie nieczystości płynnych dostarczanych do Oczyszczalni Ścieków w 

Rajgrodzie beczkowozami, 

4) wykonywanie remontów i bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym zimowe utrzymanie 

dróg), 

5) utrzymywanie czystości i porządku w miejscach udostępnianych do użytku publicznego, 

6) realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, 

7) administrowanie lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, 

8) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

9) wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej do budynku Urzędu i części administrowanych 

lokali, 

10) współudział przy nadzorze nad realizacją inwestycji gminnych w zakresie budowy 

oczyszczalni ścieków i infrastruktury służącej dostarczaniu wody.  

 

XII. Drogi na terenie Gminy Rajgród 

1) Na terenie Gminy Rajgród znajduje się: 

a) 17,1 km dróg krajowych – droga nr 61, 

b) 72.561 km dróg powiatowych, 

c) 157.871 km dróg gminnych publicznych, w tym drogi asfaltowe - 22,5 km; 

2) W roku 2018 wydatki na drogownictwo wyniosły ogółem 9.648.210,99 zł, z czego 

najistotniejsze pozycje to: 

a) udzielenie Powiatowi Grajewskiemu dotacji w wysokości 938.860,54 zł na rozbudowę 

dróg powiatowych znajdujących się terenie Gminy (Biebrza i Kosiły), 
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b) wydatki na bieżące utrzymanie dróg w roku 2018 wyniosły 567.052,56 zł, w tym m.in.: 

 zimowe utrzymanie dróg – 17.217,83 zł 

 zakup materiałów do utrzymania dróg (żwir, masa asfaltowa, znaki drogowe, 

materiały do napraw przepustów, itp.) – 432.097,77 zł, 

 koszt usług (np. naprawa przepustów, profilowanie dróg, naprawa masą 

asfaltową, koszenie, zamiatanie) – 134.954,79 zł; 

c) wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg gminnych, opracowanie 

dokumentacji projektowej wyniosły 8.132.797,89 zł.  

 

XIII. Realizacja innych programów i strategii:  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszenia: 

1. W roku 2018 samorząd gminy Rajgród realizował Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi – zlecanie zadań w drodze otwartego konkursu ofert: 

1) Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej 

w Gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech” – Towarzystwo Miłośników 

Rajgrodu – wydatkowano 15.000,00 zł – pokryto koszty drukarskie 7 numerów 

czasopisma w łącznej liczbie 2800 egz. Poprzez realizację zadania:  

 przybliżono osobom zainteresowanym działalność samorządu gminnego, 

relacje z sesji Rady Miejskiej, 

 promowano sport szkolny i gminny, 

 popularyzowano lokalnych twórców kultury oraz działalność kulturalną; 

 

2) Organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych regat żeglarskich skierowanych 

szczególnie do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych – Organizacja 

Pożytku Publicznego „Yacht Club Arcus” w Łomży – Integracyjny Ośrodek Żeglarski 

w Rejgrodzie – wykorzystano 2.000,00 zł na zakup nagród dla uczestników regat oraz 

zakup banera promocyjnego. W ramach zadania zorganizowano w okresie 16.06.2018 

r. – 15.10.2018 r. 6 regat żeglarskich, z czego 5 o charakterze integracyjnym. 
 

3) Z kulturą za Pan Brat – Stowarzyszenie Nad Jegrznią w Woźnejwsi – wydatkowano 

2.000,00 zł organizację wyjazdu do Tykocina oraz do Teatru Dramatycznego im. 

Aleksandra Węgierki w Białymstoku dla 38 mieszkańców gminy. Celem wyjazdu było 

aktywizowanie i integracja lokalnej społeczności, rozwój turystyki i krajoznawstwa, 

dbałość o pamięć historyczną.  
 

4) Sztuka artystyczna wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „MEDIATOR” w Kosówce – wydatkowano 

2.000,00 zł na organizację warsztatów w zakresie akrobacji i żonglerki cyrkowej, sztuki 

kulinarnej oraz animacji artystycznych z elementami tańca, muzyki i sportu. 
 

5) Piknik z Nadzieją – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” 

w Rajgrodzie – wydatkowano 2.000,00 zł na organizację imprezy plenerowej 

skierowanej do lokalnej społeczności – zarówno dzieci jak i dorosłych. 
 

6) Organizacja pikniku rodzinnego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biebrza – 

wydatkowano 1.900,00 zł – na organizację pikniku rodzinnego dl mieszkańców Gminy. 
 

7) Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego – Stowarzyszenie Rowerowe „RAJ 

TEAM RAJGRÓD” – wykorzystano 4.996,70 zł na organizację rodzinnego rajdu 

rowerowego, w którym to wzięło udział ok. 50 osób, w ramach rajdu zorganizowano 

wykład z zakresu bezpiecznego zachowania nad wodą przeprowadzony przez 

policjantów z KPP Grajewo. 
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2.  Na terenie Gminy działa 19 zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym  

stowarzyszeń (łącznie z ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi właśnie w 

formie stowarzyszeń) 
 

3. W roku 2018 nastąpiła reaktywacja działalności kół gospodyń wiejskich. Wynikało to 

ze zmian w przepisach prawa, uproszczeniem procedur związanych z utworzeniem 

koła, dofinansowaniem z budżetu państwa działalności takich kół oraz oczekiwaniami 

ze strony społeczności Gminy Rajgród. Na terenie Gminy powstały 4 koła – w 

Pieńczykowie, Rydzewie, Woźnejwsi oraz w Wólce Piotrowskiej. Koła te pozyskały 

dofinansowanie i zrealizowały już pierwsze przedsięwzięcia.  
 

Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rajgród  

W roku 2018 wykonywano w szczególności prace porządkowo-remontowe na 

cmentarzach żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w Bełdzie, Czarnej Wsi oraz 

na Tamie, a także na cmentarzu żołnierzy, jeńców i więźniów różnych narodowości z okresu II 

wojny światowej w Kosówce. Zadania te realizował ZGKiM w Rajgrodzie. Na remont 

cmentarza w Kosówce Gmina pozyskała dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego.  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii  

 

W roku 2018 w ramach realizacji programu: 

1) Odbyło się 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

na leczenie odwykowe skierowano 11 osób, 

2) Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, oraz 12 zezwoleń – w miejscu sprzedaży 

3) Wydano 5 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 

4 z powodu likwidacji punktu sprzedaży, dokonano 1 kontroli punktu sprzedaży, 

4) Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych – działał w wymiarze 

12 godzin miesięcznie, korzystały z niego osoby uzależnione od alkoholu oraz członkowie 

ich rodzin 

5) Funkcjonowanie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie świetlicy dla dzieci i 

młodzieży „Nasza Chmurka” – korzystały z niej dzieci i młodzież pochodzący z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym 

6) Organizowano zajęcia fitness/crossfitnes wraz z programem odchudzającym dla 

mieszkańców Gminy, 

7) Udzielono wsparcia finansowego dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji 

Społeczno-Wychowawczej z Grajewa na organizację zimowiska dla dzieci, a także 

sfinansowano pobyt ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie w 

zgrupowaniu sportowym w Szklarskiej Porębie – lekkoatletyka, 

8) Organizowano konkursy profilaktyczno-edukacyjne, 

9) Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie.   

10) Finansowano udział dzieci i młodzieży w spektaklach i koncertach profilaktycznych, 

pikniki związane z profilaktyką, turnieje sportowe, wydarzenia o charakterze rekreacyjnym 

 

Gminny program opieki nad zwierzętami 

W roku 2018 Gmina realizowała zadania wynikające z ww. Programu, a w szczególności: 

1) prowadzony był odłów bezdomnych zwierząt (bezpańskie psy) i ich utrzymywanie w 

schronisku wraz z sterylizacją lub kastracją i poszukiwaniem nowych właścicieli – zadanie 

realizowane przez Schronisko GREEN HOUSE w Krzeczkowie – koszt zadania to 76800 

zł, 
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2) zapewniona była całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt – umowa z Gabinetem Weterynaryjnym Krzysztof Nowicki Grajewo, 

3) wskazano gospodarstwo rolne celem zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich – nie 

było potrzeby korzystania, 

4) we współpracy ze Zawiązkiem Komunalnym Biebrza prowadzona była akcja kastracji i 

sterylizacji psów, które mają swoich właścicieli. Akcja objęto 20 zwierząt, łączna wartość 

zadania 2528 zł.  

   

 

XIV. Kultura 

W roku 2018 funkcjonowały 2 gminne instytucje kultury: 

1) Dom Kultury w Rajgrodzie 

2) Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie z: 

a) Filią w Bełdzie, 

b) Punktem Wypożyczeń w Woźnejwsi. 

 

Dom Kultury w Rajgrodzie - od 1 stycznia 2018 r. zmienił swoją siedzibę - nastąpiło 

przeniesienie z Domu Katolickiego Barka do pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w 

Rajgrodzie przy ul. Szkolnej. Od tego też dnia zmienił się dyrektor i skład osobowy 

pracowników. W roku 2018: 

1) przez cały rok odbywały się zajęcia plastyczno–animacyjne dla najmłodszych, zajęcia 

muzyczne, nauka gry na gitarze, zorganizowano wiele imprez, wieczorków tanecznych  i 

spotkań. 
 

2) wiele wydarzeń związanych było z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości jak też przypadającą w roku 2018 450 rocznicą nadania praw miejskich 

Rajgrodowi, 
 

3) Dom Kultury zorganizował zabawę Sylwesterową w parku miejskim w Rajgrodzie –przy 

muzyce na żywo, poczęstunek oraz pokaz sztucznych ogni. W zabawie uczestniczyło 

ponad 100 osób w różnym wieku, 
 

4) w ramach ferii zimowych zorganizowano dzieciom zabawy sensoryczno – plastyczne.  

W zabawach wzięło udział 20 dzieci, 
 

5) organizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci i rodziców. Celem warsztatów było 

przygotowanie samodzielnie poczęstunku na bal karnawałowy, 
 

6) organizacja balu karnawałowego dla dzieci i dorosłych. Dzieci zapraszały rodziców do 

własnoręcznie przygotowanego stołu, 
 

7) współorganizacja II Zlotu Morsów, 
 

8) w okresie od 17 lutego 2018 r., w każdą sobotę aż do wakacji prowadzone były warsztaty 

muzyczne. Korzystali z nich zarówno dorośli, jak też dzieci, 
 

9) współorganizacja Biegu Tropem Wilczym, 
 

10) organizacja koncertu poezji śpiewanej Bułata Okudżawy w wykonaniu Anatola Borowika, 
 

11) udział w Targach Twórczości Ludowej w Osowcu, 
 

12) organizacja z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  

patriotycznego karaoke, w którym wzięła udział młodzież, dorośli i seniorzy, 
 

13) organizacja pikniku rodzinnego na którym dzieci mogły skorzystać z dmuchańców, było 

malowanie twarzy, ognisko, kiełbaski, 
 

14) w ramach konkursu „Lokalne projekty kulturalne” realizowanego w ramach programu 

Pomost dla Niepodległej Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie na działania kulturalne 

z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku - koncert patriotyczny 
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Artystów Opery Bałtyckiej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Artyści 

wykonywali zarówno piękne, podniosłe, patriotyczne pieśni jak i popularne, przy których 

nie zabrakło śmiechu i rozrywki, 
 

15) organizacja trzech seansów kina plenerowego nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego, 
 

16) organizacja dzieciom wycieczki do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w 

Białymstoku - podsumowanie konkursu Kolorowy Zwierzyniec, w którym dzieci brały 

czynny udział, przygotowując z kartonów, papieru przeróżne zwierzęta. Jeden z 

podopiecznych Domu Kultury otrzymał wyróżnienie, natomiast wszystkie dzieci 

skorzystały z profesjonalnych warsztatów z robienia kukiełek, 
 

17) organizacja koncertu w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur -  występy dwóch ukraińskich 

zespołów: SILSKA MUZYKA oraz ETHNO XL, 
 

18) organizacja (po raz pierwszy w Rajgrodzie) półkolonii z Domem Kultury - ciekawe 

atrakcje, wycieczki, również zajęcia edukacyjne – 2 tury, 
 

19) organizacja dwumiesięcznej Letniej Szkoły Języka Angielskiego z Domem Kultury w 

Rajgrodzie. W zajęciach uczestniczyło  wielu uczniów i dorosłych. Na zakończenie odbył 

się   końcowy egzamin, po którym uczniowie otrzymali certyfikaty oraz upominki od 

Burmistrza Rajgrodu. Zajęcia były urozmaicone prezentacjami i konwersacjami z 

lektorem, 
 

20) organizacja trzech wieczorków tanecznych, które zrzeszyły wielu młodych ludzi, 
 

21) organizacja Sobótek - pełne kolorów, kwiatów, uśmiechu. Dzieci pod okiem  instruktora, 

przygotowywały różnobarwne wianki, które zostały puszczone na Jezioro Rajgrodzkie, 
 

22) z okazji 450-lecia nadania praw miejskich Rajgrodowi Dom Kultury  wraz z Biblioteką 

Publiczną dzięki pomocy i uprzejmości mieszkańców gminy przygotował  wystawę 

archiwalnych 450 zdjęć prezentujących miasto, okolice i mieszkańców. Wystawa była  

doskonałą okazją do zaobserwowania jak na przełomie lat zmieniała się Gmina Rajgród i 

jej mieszkańcy Fotografie cieszyły się dużym zainteresowaniem w czasie Dni Rajgrodu, 

wystawa była eksponowana również  w Urzędzie Miejskim i  Domu Kultury, 
 

23) nawiązanie współpracę z Mobilną Szkołą Tańca Paaro z Białegostoku – organizacja zajęć 

tanecznych dla ok. 300 osób – dwie grupy wiekowe dzieci oraz grupy dorosłych. Zajęcia 

odbywają się w Domu Kultury oraz w kilku świetlicach wiejskich, 
 

24) organizacja lekcji gry na gitarze - w zajęciach uczestniczy ok. 20 osób, 
 

25) ponadto organizacja wieczornicy pt. Co to jest niepodległość – pokoleniowe spotkanie 

patriotyczne, andrzejkowych wróżb i zabaw, mikołajkowego balu przebierańców,   
 

26) udział w warsztatach w warsztatach rękodzielniczych w Osowcu - dzieci pod okiem 

twórczyni ludowej robiły samodzielnie ozdoby świąteczne, 
 

27) udział w wigilii samorządowej – występ dzieci i młodzieży z Domu Kultury 

 

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie w roku 2018: 

1) Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 

a) Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie -13192 wol., 

b) Filia Biblioteczna w Bełdzie - 4572 wol., 

c) Punkt Wypożyczeń w Woźnejwsi -2283 wol. 

Stan  księgozbioru na koniec roku 2018 wyniósł - 20047 wol. W 2018 r. zakupiono 344 

książki, w tym 143 książki z dotacji Biblioteki Narodowej, 
 

2) W roku 2018 Biblioteka zaprenumerowanych miała 11 tytułów plus 1 tytuł otrzymywany 

bezpłatnie (Rajgrodzkie Echa). Czasopisma dostępne są tylko w Bibliotece w Rajgrodzie.  

Na miejscu udostępnionych było 635 egz. czasopism i 850 egz. wypożyczono na zewnątrz. 
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3) Liczbę wypożyczeń przedstawia poniższa tabela  

Miejscowosć Liczba 

użytkowników 

Liczba 

wypożyczeń 

Liczba 

odwiedzin 

Rajgród 418 12420 5321 

Bełda 190 4353 1414 

Woźnawieś 34 1023 278 

Razem 633 17796 7013 

 

4) cały katalog biblioteczny dostępny jest on-line (program MAK+), 

5) w Bibliotece w Rajgrodzie funkcjonuje kawiarenka internetowa dostępna dla osób 

zainteresowanych. Również w pozostałych punktach osoby z zewnątrz mogą skorzystać 

z komputerów posiadających dostęp do szerokopasmowego internetu (ogółem 14 

spośród 18 komputerów). W roku 2018 kawiarenki internetowe odwiedziło 1965 osób. 

 

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie poza podstawową funkcją jaką jest udostępnienie książek 

osobom zainteresowanym i promocja czytelnictwa podejmowała inne przedsięwzięcia 

skierowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży, jak np.: 

1) program „Klub młodego quizowicza” w ramach programu Równać szanse 2017 

finansowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie – dotacja 8.500,00 

zł  

2) program „Z Matematyką za Pan Brat” w ramach programu mPotęga finansowanego przez 

Fundację mBank-u – dotacja w kwocie 5.000,00 zł, 

3) organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, 

4) funkcjonowanie kącika książki pn. „Szczęśliwi ludzie czytają książki i piją kawę”, 

5) realizacja wspólnie z OPS w Rajgrodzie projektu „Ja w internecie” – projektu Fundacji 

Legalna Kultura, skierowanego w szczególności do seniorów i osób mających problem z 

obsługa komputera, w całości dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2017 - 2020 – 60.480,00 zł, 

6) włączenie się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo, jak np. „Mała książka wielki 

człowiek”, Narodowe Czytanie 2018, Noc Bibliotek „Rzeczpospoczyta”, „Cała Polska 

czyta”. 

 

 

XV. Działalność promocyjna: 

W roku 2018 Gmina Rajgród podejmowała działania promocyjne, jak np.: 

1) organizacja Dni Rajgrodu w lipcu 2018 r. – Letnia Nocna Liga Piłki Nożnej, Piłka 

Siatkowa Plażowa, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Sympozjum Regionalne, 

Turniej Rajgrodzkiego Lata w Pilce Nożnej, Regaty o Puchar Burmistrza Rajgrodu, 

występy artystyczne dzieci i młodzieży, koncerty muzyczne, występ Klubu Seniora 

Stokrotka, 
 

2) Zimowy Rajd Konny Szlakiem Powstań Narodowych w 100 rocznicę Odzyskania 

Niepodległości – kawalerzyści z Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1. Pułku 

Ułanów Krychowieckich w ramach 700 km zimowego marszu upamiętniającego 

Konfederację Barską, Insurekcję Kościuszkowską, Powstanie Listopadowe i Powstanie 

Styczniowe odwiedzili Rajgród. Widzowie mogli obejrzeć pokaz historyczny – potyczka 

powstańców z kozakami, 
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3) Bieg Tropem Wilczym – w 2 rajgrodzkiej odsłonie w biegu uczestniczyło około 200 

uczestników, a sam bieg miał charakter wielopokoleniowy, 
 

4) Majówka – udział Gminy Rajgród w Biebrzańskich Targach Twórczości i Sztuki Ludowej 

„100 pomysłów dla Biebrzy” w Osowcu, IV Gminny Turniej Piłki Nożnej, Patriotyczne 

Karaoke, Dmuchany Plac Zabaw przy Domu Kultury, 
 

5) I Rajgrodzki Bieg Niepodległości – ponad 100 uczestników, 2 km trasa, uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe koszulki i medale, 
 

6) Współorganizacja obchodów 74 rocznicy bitwy pod Grzędami – corocznie Powiat 

Grajewski i Stowarzyszenie 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, wspólnie z Gminą 

Rajgród i innymi podmiotami organizują obchody największej bitwy partyzanckiej na 

białostocczyźnie – w uroczystościach biorą udział przedstawiciele wojska (w roku 2018 po 

raz pierwszy przedstawiciele armii USA, kapłani, parlamentarzyści, samorządowcy, 

uczniowie, mieszkańcy okolicznych miejscowości, 
 

7) Współorganizacja pikników wiejskich w sołectwach – np. Miecze, Bełda, Biebrza, 
 

8) Zakupiono i użyczono YC Arcus ożaglowanie na jacht TRENER WIELKI wraz z 

nadrukami i grafikami promującymi 100-lecie odzyskania Niepodległości oraz 450-lecie 

nadania praw miejskich Rajgrodowi: 

a) Żagiel Grot – 13,30 m2, 

b) Żagiel Bezan – 8,95 m2, 

c) Żagiel Fok – 12,25 m2, 

d) Żagiel Genua – 18,25 m2. 

 

 
 

Mając na uwadze 450-lecie nadania praw miejskich Rajgrodowi Gmina pozyskała 

dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Promocja Lokalnej przedsiębiorczości oraz 

potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450-lecia 

ustanowienia praw miejskich”.  

W ramach projektu stworzono film promujący Gminę oraz album książkowy 

podkreślające jej urzekające piękno, walory przyrodnicze, lokalnych przedsiębiorców i 

potencjał gospodarczy. Filmy można obejrzeć na stronie www.umrajgord.pl oraz facebook’u 

http://www.umrajgord.pl/
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gminy. Dzięki filmom i albumowi, można odkryć miejsca, o których istnieniu być może 

niektórzy z nas nie mieli pojęcia. Gmina dzięki dofinansowaniu zakupiła materiały promocyjne 

takie jak: długopisy, piny, smycze, roll-up, mapy turystyczne, odblaski, magnesy.  

Operacja pozwoliła również na zakup 2 nowych namiotów i 2 parasoli reklamowych. 

Nadmienić należy również, iż dofinansowanie obejmowało realizację części artystycznej 

uroczystości obchodów 450-lecia nadania praw miejskich Rajgrodowi - obsługa techniczna 

(Wynajem sceny, oświetlenia, garderoby, nagłośnienia, telebimu) oraz część artystyczna. 

Koszty kwalifikowalne operacji wyniosły 139.000,00 zł, w tym dofinansowanie Unii 

Europejskiej w wysokości 88.445,00 zł. 

 

XVI. Urząd Stanu Cywilnego: 

W roku 2018, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie: 

1) ilość urodzeń – 52 (30 dziewczynek i 22 chłopców), 

2) ilość zameldowań – 156, 

3) ilość wymeldowań – 29,  

4) ilość wydanych dowodów osobistych – 462, 

5) ilość zarejestrowanych małżeństw – 45, 

6) ilość osób objętych kwalifikacją wojskową – 40. 

 

XVII. Inne zagadnienia realizowane w roku 2018: 

1) w związku z klęską suszy Urząd Miejski w Rajgrodzie był zaangażowany w pracę 

zespołów szacujących straty w rolnictwie, ogółem przyjęto 499 wniosków, 

2) Urząd Miejski w Rajgrodzie przyjął 692 wnioski od rolników ubiegających się o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na rachunki bankowe rolników 

przekazano z tego tytułu ogółem 692.124,90 zł (dotacja z budżetu państwa),  

3) w okresie od 7 lipca do 5 sierpnia funkcjonowało przy Plaży Miejskiej w Rajgrodzie 

miejsce wykorzystywane do kąpieli – zatrudnionych zostało 2 ratowników wodnych oraz 

zakupione niezbędne wyposażenie – koszt funkcjonowania miejsca – 13.321,71 zł, z czego 

6960,00 zł to koszty związane z zatrudnieniem ratowników, pozostała kwot to wydatki 

związane z wyposażeniem miejsca w wymagany przepisami prawa sprzęt, 

4) opracowana została dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z 

wymogami RODO, 

5) Urząd Miejski w Rajgrodzie przeszedł na nową normę ISO 9001:2015-10 i uzyskał 

certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań nowej normy ISO,  

6) na bieżąco były przyjmowane i realizowane wnioski przedsiębiorców w zakresie wpisu lub 

aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

 

 

Burmistrz Rajgrodu 

 /-/ 

Ireneusz Gliniecki 


