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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 2021 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 2021 r. Gminę zamieszkiwało 5055 mieszkańców, z czego 1533  

w samym mieście Rajgród oraz 3522 osób na obszarach wiejskich. Gęstość zaludnienia wynosi 

ok 25 osób na km2.  

W stosunku do roku 2020 liczba ludności zmniejszyła się o 70 osób, z czego w mieście 

Rajgród o 17 osób oraz o 53 osoby na terenach wiejskich. 
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Zarządzanie Gminą: 

 

Burmistrz – Ireneusz Gliniecki 
 

 

Zastępca Burmistrza/Sekretarz – Piotr Milewski 
 

 

Skarbnik Gminy – Joanna Andruk 
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie – Marek Bućko 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie - Bogusław Kuczyński, Anna Graczewska 

– do dnia 12 marca 2021 r., Magdalena Gryczan – od dnia 25 czerwca 2021 r. 
 

 

Skład Rady Miejskiej w Rajgrodzie: 

Nr okręgu 

wyborczego 

Granice okręgu Kadencja 2018-2023 

1. 

Miasto Rajgród: ulice Kolonia Lewa, Piaski, 

Podliszewo, Ostejki, Żabia, Plancik (od nr 11 

do nr 18) 

Ewa Cebelińska 

2. 

Miasto Rajgród: ulice Kolonia Prawa, 

Rajgrodzik, Planick (od nr 3 do nr 10), 

Warszawska (nr nieparzyste od nr 25 do 77, 

nr parzyste od nr 46 do nr 94) 

Paweł Chyliński 

3. 

Miasto Rajgród: ulice 1-go Maja, Plac 1000-

lecia, Szkolna, Warszawska (nr nieparzyste 

od nr 1 do nr 23 oraz nr parzyste od nr 2b do 

nr 44) 

Jarosław Matysiewicz 

4. Miasto Rajgród: ulica Zabielskiego Jacek Kaliszewski 

5. 

Miasto Rajgród: ulice Giełguda, Jaćwieska, 

Leśna, Okoniówek, Opartowo, Piastowska, 

Podchoinki, Powstańców, Stanki, Trojdena, 

Wawra, Zabród 

Mirosław Wierzbicki 

6. 
Wsie: Czarna Wieś, Rybczyzna, Wojdy. 

Osady: Pikły, Tama 
Krzysztof Zapert 

7. 
Wsie: Woźnawieś I (od nr 1 do nr 47), 

Karczewo, Orzechówka 
Marek Bućko 

8. 
Wsie: Woźnawieś II (od nr 48 do nr 141), 

Kuligi 
Stanisław Król 

9. Wsie: Bełda, Łazarze, Turczyn Bogusław Kuczyński 

10. Wsie: Ciszewo, Kozłówka, Stoczek Mariusz Karwowski 

11. 
Wieś: Biebrza Waldemar Wołyniec–do 03.09.2021 r. 

Artur Nikonowicz–od 30.11.2021 r. 

12. 
Wsie: Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki Anna Graczewska-do 12.03.2021 r. 

Joanna Graczewska-od 25.06.2021 r. 

13. 
Wsie: Karwowo, Kosiły, Przestrzele, 

Skrodzkie 
Adam Nietupski 

14. 
Wsie: Bukowo, Kołaki, Rydzewo, Wólka 

Piotrowska 
Magdalena Gryczan 

15. 
Wsie: Danowo, Kosówka, Miecze, Wólka 

Mała 
Jolanta Rejkiewicz 

 

 



4 
 

 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rajgrodzie 

 

W roku 2021 w Gminie Rajgród dwukrotnie odbyły się wybory uzupełniające do Rady 

Miejskiej w Rajgrodzie: 

1) w związku ze śmiercią Radnej Anny 

Graczewskiej – Wojewoda Podlaski ogłosił 

wybory uzupełniające w okręgu wyborczym 

nr 12 i wyznaczył ich termin na dzień 6 

czerwca 2021 r. W związku z faktem, iż 

swoją kandydaturę na radną zgłosiła tylko 

jedna osoba (która to została zarejestrowana 

przez Miejską Komisję Wyborczą w 

Rajgrodzie) głosowania nie przeprowadzano. 

Radną w okręgu wyborczym nr 12 została 

Pani Joanna Graczewska zgłoszona przez 

Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza 

Glinieckiego; 
 

 

2) w związku z pisemną rezygnacją  

z mandatu radnego przez Waldemara Wołyńca – 

Wojewoda Podlaski ogłosił wybory 

uzupełniające w okręgu wyborczym nr 11  

i określił ich termin na dzień 28 listopada 2021 r. 

W wyborach wzięło udział 2 kandydatów,  

a radnym w okręgu wyborczym nr 11 został Pan 

Artur Nikonowicz zgłoszony przez Komitet 

Wyborczy Wyborców Ireneusza Glinieckiego. 
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Komisje stałe Rady Miejskiej w Rajgrodzie, wg stanu na koniec 2021 roku,  

z uwzględnieniem zmian dokonanych na sesjach w dniu 25 czerwca 2021 r. oraz 30 listopada 

2021 r.: 

 

I. Komisja Rewizyjna: 

1) Stanisław Król – Przewodniczący Komisji, 

2) Mariusz Karwowski – Zastępca Przewodniczącego, 

3) Artur Nikonowicz – Sekretarz Komisji 
 

 

II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

1) Jarosław Matysiewicz – Przewodniczący Komisji, 

2) Paweł Chyliński – Zastępca Przewodniczącego, 

3) Joanna Graczewska, 

4) Mirosław Wierzbicki; 

 

III. Komisja Finansów i Rolnictwa: 

1) Adam Nietupski – Przewodniczący Komisji, 

2) Krzysztof Zapert – Zastępca Przewodniczącego, 

3) Bogusław Kuczyński; 

 

IV. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:  

1) Ewa Cebelińska – Przewodnicząca Komisji, 

2) Jolanta Rejkiewicz – Zastępca Przewodniczącej, 

3) Magdalena Gryczan, 

4) Jacek Kaliszewski. 

 

 

 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie i zarządzeń Burmistrza Rajgrodu 

W roku 2021 Rada Miejska w Rajgrodzie odbyła ogółem 13 sesji, w tym 1 nadzwyczajną, 

podjęto ogółem  103 uchwały: 

1) sesja w dniu 29 stycznia 2021 r. – 7 uchwał, 

2) sesja w dniu 26 lutego 2021 r. – 7 uchwał, 

3) sesja nadzwyczajna w dniu 10 marca 2021 r. – 3 uchwały, 

4) sesja w dniu 26 marca 2021 r. – 7 uchwał, 

5) sesja w dniu 30 kwietnia 2021 r. – 4 uchwały, 

6) sesja w dniu 21 maja 2021 r. – 6 uchwał, 

7) sesja w dniu 25 czerwca 2021 r. – 12 uchwał, 

8) sesja w dniu 23 lipca 2021 r. – 12 uchwał, 

9) sesja w dniu 27 sierpnia 2021 r. – 4 uchwały, 
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10) sesja w dniu 30 września 2021 r. – 5 uchwał, 

11) sesja w dniu 26 października 2021 r. – 5 uchwał, 

12) sesja w dniu 30 listopada 2021 r. – 19 uchwał, 

13) sesja w dniu 30 grudnia 2021 r. – 12 uchwał. 

  

Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie organ wykonawczy, czyli Burmistrz 

Rajgrodu wykonał. 
 

 

W roku 2021 Burmistrz Rajgrodu wydał 94 zarządzenia, które zostały przekazane do 

realizacji przez pracowników Urzędu lub kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 

 

 

 

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 spółki BIOM Sp. z o.o. oraz od 2021 r. - Biom Trans 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”, 

7) Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy,  

8) w roku 2021 Gmina Rajgród została członkiem Porozumienia Terytorialnego 

„Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.  

 

 

 

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 Joanna Maszczyk  

5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Rajgrodzie  

Marek Kostrzewski 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie Andrzej Graczewski  
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Jednostki pomocnicze Gminy Rajgród – Sołectwa 

Lp. Sołectwo Liczba 

mieszkańców 

Sołtys 

1. Bełda 230 (-1) Wojciech Kuczyński 

2. Biebrza 358 (+1) Waldemar Wołyniec – do 01.09.2021 r. 

Agnieszka Mierzejewska – od 24.10.2021 r. 

3. Bukowo 35 (+1) Mariusz Pieńczykowski 

4. Ciszewo 103 (-2) Marzena Płońska 

5. Czarna Wieś 157 (-5) Eugeniusz Kostrzewski 

6. Danowo 40 (-3) Wiesław Mroziewski 

7. Karczewo 49 (+1) Władysław Antipow 

8. Karwowo 48 (bez zmian) Ewa Karwowska 

9. Kołaki 72 (-2) Kazimierz Pieńczykowski 

10. Kosiły 116 (-6) Dariusz Muczyński 

11. Kosówka 223 (-4) Dorota Bukowska 

12. Kozłówka 134 (-2) Czesław Karwowski 

13. Kuligi 128(-3) Marta Kalicka 

14. Łazarze  108 (bez zmian) Regina Wiśniewska 

15. Miecze 183 (-9) Grzegorz Sikorski 

16. Orzechówka 52 (-3) Krzysztof Lotkowski 

17. Pieńczykowo 92 (-4) Helena Santorowska 

18. Pieńczykówek 27 (-2) Anna Graczewska – do 12.03.2021 r.  

Tomasz Graczewski – od 15.04.2021 r. 

19. Przestrzele 32 (bez zmian) Leszek Cebeliński 

20. Rybczyzna 72 (-1) Mirosław Mulewski 

21. Rydzewo 169 (-7) Anna Malinowska-Biryło – do 12.02.2021 r. 

Magdalena Gryczan – od 12.03.2021 r. 

22. Skrodzkie 107(-1) Wojciech Więckowski 

23. Sołki 60 (-2) Danuta Bujnowska 

24. Stoczek 124 (bez zmian) Jan Deluga 

25. Turczyn 71 (-1) Alicja Sulewska – do 01.12.2021 r. 

26. Wojdy 92 (+2) Agnieszka Ołdak 

27. Woźnawieś I 163 (-2) Marian Sienkiewicz 

28. Woźnawieś II 277 (+3) Alicja Matysiewicz  

29. Wólka Mała 39 (bez zmian) Irena Babul 

30. Wólka Piotrowska 79 (-1) Ewa Zyskowska 

Razem: 3440 (-53)  

W nawiasach zmiana liczby mieszkańców w stosunku do roku 2020: - to zmniejszenie, + to wzrost. 

 

Osady: 

Lp. Nazwa Liczba mieszkańców 

1. Tama 72 (bez zmian) 

2.  Pikły 10 (bez zmian) 

Razem: 82 
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Urząd Miejski w Rajgrodzie 

Burmistrz Rajgrodu swoje zadania wykonuje w szczególności przy pomocy Urzędu Miejskiego 

w Rajgrodzie. Urząd w roku 2021 to: 

 

1)  4 referaty:  

a) Referat Organizacyjny (10 etatów): 

 Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu, 

 st. ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych, 

 st. ds. obsługi rady i promocji gminy, 

 st. ds. zarządzania kryzysowego, 

 st. ds. kancelaryjno-technicznych, 

 st. ds. działalności gospodarczej, sportu i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

 informatyk, 

 st. ds. gospodarki komunalnej – 2 stanowiska, 

 pracownik gospodarczy; 

 

b) Referat Finansowy (7 etatów): 

 Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu, 

 st. ds. księgowości budżetowej – 2 etaty, 

 st. ds. księgowości podatkowej, 

 st. ds. wymiaru podatków, 

 st. ds. księgowości placówek oświaty, 

 st. ds. naliczania i rozliczania płac; 

 

c)  Referat Inwestycji i Rozwoju (4 etaty): 

 st. ds. inwestycji i projektów unijnych – Kierownik Referatu, 

 st. ds. zamówień publicznych, 

 st. ds. zamówień publicznych i inwestycji, 

 st. ds. inwestycji i funduszu sołeckiego; 

 

d) Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Drogownictwa oraz Ochrony 

Środowiska (4,5 etatu): 

 St. ds. planowania przestrzennego i budownictwa – Kierownik Referatu, 

 st. ds. planowania przestrzennego i budownictwa, 

 st. ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym, 

 st. ds. drogownictwa, 

 st. ds. ochrony środowiska; 

 

2) Urząd Stanu Cywilnego (1 etat); 

3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (0,5 etatu); 

4) Samodzielne stanowisko do spraw inwestycji i promocji (1 etat). 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego: 

W roku 2021 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie zanotowano: 

1) 45 urodzeń – tyle samo, co w roku 2020, 

2) 93 zgony – jest to o 17 zgonów więcej niż w roku 2020, 

3) 122 zameldowania oraz 81 wymeldowań, 
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4) wydano 203 dowody osobiste, 

5) zarejestrowano 32 małżeństw i 12 rozwodów, 

6) kwalifikacją wojskową objęto 53 osoby. 

W strukturach Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie funkcjonował również Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

II. Budżet Gminy Rajgród w roku 2021. 
Budżet Gminy został uchwalony 30 grudnia 2020 r. i był nowelizowany 22 razy, 13-krotnie 

uchwałami Rady oraz 9-krotnie zarządzeniami Burmistrza. 

 

Wyszczególnienie 
Plan na 

01.01.2021 
Plan na 

31.12.2021 

Faktyczne 

wykonanie 
% 

Dochody budżetu gminy, 

w tym: 
30.428.062,00 28.630.012,55 32.046.133,61 111,93 

bieżące: 25.233.584,00 

0 

26.702.250,55 27.180.444,68 101,79 

majątkowe: 5.194.478,00 1.927.762,00 4.865.688,93 252,40 

Wydatki budżetu gminy, 

w tym: 

29.695.108,00 28.043.045,78 26.099.427,68 93,07 

bieżące: 22.693.004,00 24.464.252,78 22.544.653,68 92,15 

majątkowe:  7.002.104,00 3.578.793,00 3.554.774,00 99,33 

Nadwyżka (+) /deficyt(-)( 

dochody minus wydatki) 

+732.954,00 +586 966,77 +5 946 705,93 1013,12 

Przychody  ogółem 0,00 145.987,23 4.944.575,63  

Rozchody ogółem 732.954,00 732.954,00 732.954,00 100 

 

 

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku 2021  

uległy zmianie – zmniejszono planowane dochody o 1.798.049,45 zł ale faktycznie wykonane 

dochody wyniosły ogółem 32.046.133,61 zł. Zmniejszono planowane wydatki o 1.652.062,22 

zł, natomiast faktycznie wykonane wydatki to 26.099.427,68 zł.  
 

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących  

o 4.635.791,00 zł.   

 

Na wykonane w roku 2021 przychody złożyły się wolne środki z lat poprzednich  

w kwocie 4.600.221,40 zł oraz niewykorzystane środki specjalnego przeznaczenia w wysokości 

344.354,23 zł. W 2021 roku Gmina Rajgród nie zaciągnęła żadnych kredytów.  
 

W ramach wykonania rozchodów spłacono kredyty z lat poprzednich, zgodnie  

z harmonogramem spłat przypadających na 2021 r. w ogólnej wysokości 732.954,00 zł. 
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Struktura dochodów budżetowych i ich realizacja wg źródeł pochodzenia: 

Lp. Wyszczególnienie  Plan Wykonanie 

% 

wykonanie 

do planu 

% udział 

poszczególnych 

dochodów do 

dochodów 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 

1 Dochody bieżące 26 702 250,55 27 180 444,68 101,79% 84,82% 

1.1. 

Dochody z tytułu udziału 

we wpływach z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych i prawnych 

2 819 604,00 3 048 383,39 108,11% 9,51% 

1.2. z subwencji ogólnej 7 918 063,00 8 348 074,00 105,43% 26,05% 

1.3. 

z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele 

bieżące 

9 450 471,55 9 394 593,96 99,41% 29,32% 

1.4. 
pozostałe dochody 

bieżące 
6 514 112,00 6 389 393,33 98,09% 19,94% 

2 Dochody majątkowe 1 927 762,00 4 865 688,93 252,40% 15,18% 

Ogółem 28 630 012,55 32 046 133,61 111,93% x 

 

W 2021 roku zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 

589.577,00 zł (zwolnienia przedmiotowe – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Rajgrodzie, Yacht Club „Arcus”, Ochotnicza Straż Pożarna w Mieczach i Stowarzyszenie 

Strzelec). 

W roku 2021 zostały złożone 4 wnioski o umorzenie w podatku od nieruchomości, rolnym 

i leśnym, (3 wnioski bez rozpatrzenia – brak uzupełnień wniosków, 1 wniosek - decyzja 

odmowna). 

 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 r.: 

Wydatki roku 2021, w rozbiciu na działy przedstawia poniższa tabela: 

Dział Kwota wydatków w zł: 

Rolnictwo i łowiectwo 2 106 134,56 

Leśnictwo 406,00 

Transport i łączność 1 128 947,69 

Turystyka 10 113,10 

Gospodarka mieszkaniowa 378 997,28 

Działalność usługowa 41 449,00 

Informatyka 0,00 

Administracja publiczna 2 969 876,50 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 10 224,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 373 141,98 

Obsługa długu publicznego 75 358,80 

Oświata i wychowanie 6 044 117,71 
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Ochrona zdrowia 93 648,41 

Pomoc społeczna 1 532 447,64 

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 176 541,86 

Edukacyjna opieka wychowawcza 153 170,53 

Rodzina 7 154 166,91 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 983 988,70 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 858 697,01 

Kultura fizyczna 8 000,00 

 Razem: 26 099 427,68 

 

Wydatki roku 2021 w podziale na bieżące i majątkowe: 

Wydatki ogółem – 26.099.427,68 zł: 

1) wydatki bieżące – 22.544.653,68 zł – co stanowi 86,38% całości wydatków, 

2) wydatki majątkowe 3.554.774,00zł, co stanowi 13,62% całości wydatków. 

 

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2021 r. 

 

      Gmina Rajgród na dzień 1 stycznia 2021 r. posiadała zadłużenie w kwocie 7.072.767,00 zł.  

W trakcie 2021 r. nie korzystano z upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Rajgrodu przez 

Radę Miejską w Rajgrodzie do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie. Gmina nie posiadała 

na koniec 2021 r. zobowiązań wymagalnych. 

W roku 2021 Gmina Rajgród spłaciła zadłużenie w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z 

ustalonym wcześniej harmonogramem spłat. 

Zadłużenie Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 6.339.813,00 zł, 

co przedstawia poniższa tabela:  

 

Lp. Treść 

Stan na                   

1 stycznia 

2021r. 

Wysokość 

spłaty 

kredytów w 

2021r. 

Stan 

zadłużenia na 

31.12.2021r. 

1. 

BGK Oddział Białystok – spłata  rat 

kapitałowych z lat poprzednich, pokrycie 

deficytu 2014 r.  

96.914,00 13.848,00 83.066,00 

2. 

BGK Oddział Białystok – spłata rat 

kapitałowych z lat poprzednich, pokrycie 

deficytu 2014 r 

500.343,00 71.476,00 428.867,00 

3. 
BS Szczuczyn – spłata  rat kapitałowych z 

lat poprzednich, pokrycie deficytu 2017 r.  
1.692.310,00 169.230,00 1.523.080,00 

4. 
BS Szczuczyn – spłata  rat kapitałowych z 

lat poprzednich, pokrycie deficytu 2018 r. 
3.200.000,00 320.000,00 2.880.000,00 

5. 
BS Szczuczyn – spłata  rat kapitałowych z 

lat poprzednich, pokrycie deficytu 2018 r.  
1.583.200,00 158.400,00 1.424.800,00 

Ogółem 7.072.767,00 732.954,00 6.339,813,00 
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Kwota należności wynosi na koniec 2021 r. – 2.856.761,90 zł i są to między innymi: 

1) 1.440.736,72 zł – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – dotyczy to 

w szczególności właścicieli ośrodków wypoczynkowych – trwają postępowania 

(egzekucyjne i administracyjne) zmierzające do uzyskania należności, 

2) 568.263,51 zł – należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – stosowane są 

procedury związane z odzyskiwaniem należności, 

3) 62.994,83 zł – zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4) 95.711,04 zł – zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z 

odsetkami – dotyczy przede wszystkim właścicieli ośrodków wypoczynkowych – trwają 

postępowania egzekucyjne, 

5) 258.952,24 zł – podatki od osób fizycznych, z czego: 

a) 202.072,32 zł – podatek od nieruchomości, 

b) 24.456,00 zł – podatek rolny, 

c) 2.956,64 zł – podatek leśny, 

d) 29.065,28 zł – podatek od środków transportowych, 

e) 402,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych. 

Należności z tytułu podatków zostały objęte upomnieniami i tytułami wykonawczymi. 

 
 

 

 

III. INWESTYCJE ROKU 2021 

W roku 2021 Gmina Rajgród realizowała przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w „Programie 

Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2016-2022”, „Programie Ochrony Środowiska”, „Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rajgród na lata 2015-2020 - aktualizacja na lata 2018-

2023”, „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Rajgród na lata 2015-2030” 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: 

„Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża 

Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” 

W 2021 roku Gmina Rajgród podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne 

gospodarowanie jego zasobami, Działanie: 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz 

krajobrazu.  

Na podstawie analizy najlepszego sposobu prezentacji bogatych wartości 

przyrodniczych, Gmina stworzyła spójną koncepcję około trzykilometrowej ścieżki 

przyrodniczej, w określonych miejscach rozbudowanej o dodatkowe elementy. Będą to punkty 

edukacyjne, punkty cichej obserwacji, punkty słuchania przyrody, punkty obserwacji dalekiej, 

wieża widokowa na szczycie Góry Zamkowej, miejsce wodowania sprzętu pływającego, 

utwardzone dojścia łączące ścieżkę z głównymi ulicami miasta i inne.  

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania 

wykonawca m. in. sporządzi dokumentację projektową, uzyska wszelkie wymagane prawem 
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zgody, decyzje i zezwolenia a następnie wykonana roboty budowlane związane z budową 

ścieżki na odcinku wzdłuż zabudowy miejskiej, schodów terenowych, pomostów 

przybrzeżnych, utwardzonych dojść i wieży widokowej na Górze Zamkowej oraz wykona 

prace montażowe elementów małej architektury, lunet, tablic edukacyjnych, oświetlenia, 

monitoringu i innych. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2023. 

Wartość inwestycji wynosi 9 201 169,35 zł brutto  

Dofinansowanie w kwocie 7 640 214,19 zł brutto 

   

 

 

 

 „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ciszewo” 

 W 2021 r. przy udziale środków z budżetu Województwa Podlaskiego w 

ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w miejscowości 

Ciszewo powstał piękny plac zabaw. Efektem realizacji przedsięwzięcia było zagospodarowanie 

wspólnej przestrzeni wiejskiej umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców wsi, której 

tworzenie z własnej inicjatywy rozpoczęli mieszkańcy w 2018 roku.  

 Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Ciszewo i prowadzeniu przez nich działań na rzecz 

rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie, wraz z jej 

upowszechnianiem jako miejsca do życia i odpoczynku powstała przestrzeń z wiatą rekreacyjną  

i placem zabaw. Stworzone miejsce integracji i zabawy jest piękną wizytówką wsi Ciszewo powstałą 

dzięki nawiązanej więzi społecznej oraz zaangażowaniu mieszkańców co idealnie wpisuje się w idee 

odnowy wsi oraz jest kluczowym elementem koncepcji inteligentnej wsi (Smart Village).  

 Operacja swym zasięgiem obejmuje nie tylko mieszkańców sołectwo Ciszewo, ale 

mieszkańców całej Gminy Rajgród. Realizacja zadania pokazała wszystkim mieszkańcom, że 

sukcesywne dążenie do wspólnych celów przynosi efekty. Mieszkańcy wsi Ciszewo dzięki 

społecznemu zaangażowaniu i działaniom na rzecz rozwoju własnej miejscowości uzyskali wspólną 
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przestrzeń umożliwiającą im spotkania integracyjne oraz bezpieczne miejsce do zabaw dla 

najmłodszych. Dzięki zbudowanym od początku prac na działce do chwili obecnej więziom 

społecznym, mieszkańcy Ciszewa mogą być wzorem do naśladowania dla innych, którzy chcieliby 

mieć swoje wspólne przestrzenie, jednak nie wykazują własnego zaangażowania. 

Wartość inwestycji wyniosła: 29 793,06 zł 

Dofinansowanie w kwocie 14 896,53 zł 

      

   

„Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku 

użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej” 

 Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi VII: Infrastruktura 

dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, 

Priorytet inwestycyjny: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność.  

 Inwestycja dotyczy przebudowy budynku użyteczności publicznej w Kosówce i polega 

na przebudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej poprzez m.in. wykonanie nowego 

podestu wejściowego wraz z zadaszeniem i schodami zewnętrznymi, przebudowę zejścia do 

piwnicy, budowę rampy dla osób z niepełnosprawnością, zmianę wewnętrznego układu 

funkcjonalnego, termomodernizację obiektu, wymianę pieca, przebudowę wszystkich instalacji 

w budynku. W 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze 

przetargu. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2022 roku.  

Wartość inwestycji wynosi 449 891,00 zł brutto  

Dofinansowanie w kwocie 286 899,98 zł brutto 
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„Instalacje OZE w Gminie Rajgród” 

W marcu 2021 roku Gmina Rajgród podpisała umowę o przyznanie dofinansowania  

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe. Przedsięwzięcie pn.: „Instalacje 

OZE w Gminie Rajgród” polegało na montażu na nieruchomościach prywatnych 63 instalacji 

fotowoltaicznych i 13 zestawów solarnych.  

W ramach projektu Grantobiorcom przysługiwały granty w wysokości 70% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji polegających na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych 

oraz kolektorów słonecznych. Zadnie realizowane w 2021 oraz 2022 r.  

Wartość inwestycji wynosi: 1 959 420,00 zł brutto 

Dofinansowanie w kwocie: 1 371 594,00 zł brutto 

     

 

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych 

zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w m. Rajgród” 

 Inwestycja polegała na zamontowaniu aktywnych znaków przejścia dla pieszych 

zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w miejscowości Rajgród. Zadanie zrealizowane 

w kwocie 88 000,00 zł z budżetu Gminy Rajgród. 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza” 

W 2021 roku Gmina Rajgród zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza” współfinansowanego w ramach 

działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, podziałania: „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

W ramach przedsięwzięcia zbudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,2 

km, która zastąpiła stary rurociąg. Dzięki realizacji zadania wzrosła dostępność do 
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nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miejscowości Biebrza. Inwestycja wpłynęła 

znacząco na poprawę dostępności obszaru oraz podniosła jego konkurencyjność gospodarczą. 

Zadanie zapewniło mieszkańcom Gminy Rajgród, a w szczególności mieszkańcom Biebrzy 

odpowiednie warunki sanitarne poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnym.  

Wartość inwestycji wyniosła 973 261,31 zł brutto 

Dofinansowanie w kwocie   475 931,00 zł brutto 

     

 

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki” 

W listopadzie 2021 roku zakończyły się prace budowlane polegającej na przebudowie 

dwóch odcinków dróg gminnych nr 129551B nr o dł. 332,3 m oraz nr 129552B dł. 303,0 m  

w miejscowości Kołaki.  

W ramach zadania powstała nawierzchnia asfaltowa na odcinku o łącznej długości 635,3 m. 

Zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki” dofinansowane zostało 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wartość inwestycji wynosi: 602 512,43 zł brutto 

Dofinansowanie w kwocie: 256 921,08 zł brutto 
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„Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości 

Woźnawieś” 

Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Gmina Rajgród w 2021 roku 

zrealizowała operację pn.: „Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany 

w miejscowości Woźnawieś”.  

W ramach projektu, w miejscowości Woźnawieś powstała drewniana altana 

wyposażona w duży drewniany stół oraz 2 ławy, natomiast w Rajgrodzie wymienione zostało 

poszycie pomostu znajdującego się na Jeziorze Rajgrodzkim. Dzięki realizacji tych dwóch 

inwestycji rozszerzyła się możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez 

mieszkańców i turystów oraz zwiększyła się atrakcyjność turystyczna obszaru gminy Rajgród. 

Inwestycja umożliwiła uporządkowanie ruchu turystycznego nad Jeziorem Rajgrodzkim i rzeką 

Jerzgnią oraz ich otoczenia.  

Działanie było komplementarne z innymi działaniami zrealizowanymi w zakresie 

potrzeb społecznych w poprzednich latach, m. in. z wykonaniem miejsca rekreacji w Czarnej 

Wsi, budową przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą w Rajgrodzie, rewitalizacją 

części nadbrzeża w mieście Rajgród, budową pomostu pływającego w Czarnej Wsi.  

Wartość inwestycji, w której zakres wchodziły dwa zadania wyniosła 212 568,60 zł brutto 

Dofinansowanie w kwocie 76 984,00 zł brutto 
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„Zakup i dostawa używanego samochodu specjalnego z nową zabudową przystosowaną 

do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych” 

W grudniu 2021 roku przedstawiciele Gminy Rajgród odebrali używany samochód 

specjalny z nową zabudową przystosowaną do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze 

zbiorników bezodpływowych. Zakup wozu asenizacyjnego stał się możliwy dzięki dotacji celowej, 

jaką Gmina Rajgród otrzymała od Marszałka Województwa Podlaskiego. Pojazd został przekazany 

w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie.  

Samochód specjalny - Mercedes Benz ATEGO z 2013 roku posiada fabrycznie nową 

zabudowę asenizacyjną, w tym: zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności ok 6 m3, zbiornik wody 

czystej, pompę próżniową, komplet węży ssawnych, niezbędne oświetlenie robocze i ostrzegawcze 

oraz wyposażenie dodatkowe. 

Koszt zakupu samochodu asenizacyjnego wynosi 247 832,70 zł 

Dofinansowanie w kwocie: 200 000,00 zł 
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W 2021 roku Gmina Rajgród złożyła wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

których realizację zaplanowano na 2022 rok, jak np.: 

 

„Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie i drogi gminnej Biebrza – Łamane Grądy” 

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - nabór wniosków na 2022 rok. Gmina 

Rajgród w ramach ogłoszonego naboru zgłosiła dwie inwestycje: 

- „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie” na odcinku 0,148 km - szacowany wkład własny – 

118 484,50 zł, dofinansowanie – 118 484,50 zł, 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102882B (Biebrza-Łamane Grądy)” na odcinku 0,423 km 

szacowany wkład własny 190 550,00 zł , dofinansowanie - 190 550,00 zł. 

Planowana data realizacji inwestycji to rok 2022.  

  

„Rozwój e-usług w Gminie Rajgród” 

Dnia 2 listopada 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Gmina 

Rajgród podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, typ projektu: Rozwój usług 

elektronicznych w administracji.  

W ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród” zakupiony zostanie sprzęt 

komputerowy i wdrożony zostanie pakiet e-usług udostępnionych użytkownikom w ramach 

platformy-portalu. Projekt umożliwi m.in. składanie wniosków, deklaracji, uzyskiwanie 

zaświadczeń, czy wnoszenie stosownych opłat elektronicznie, bez wychodzenia z domu. 

Zakończenie projektu planuje się na IV kwartał 2022 r. 

Wartość inwestycji wynosi: 1 178 586,00 zł brutto Dofinansowanie to 1 001 798,10 zł brutto. 

 

Projekty cyfrowe: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR  

w rozwoju cyfrowym” oraz „Cyfrowa Gmina" 

W ramach Konkursu Grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Gmina Rajgród w listopadzie 2021 r. złożyła 

dwa wnioski o granty: 

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR” Na podstawie oświadczeń, jakie 

wpłynęły od mieszkańców, Gmina zawnioskowała o 

sfinansowanie zakupu 14 laptopów, 4 komputerów 

stacjonarnych oraz 1 tabletu, które trafią do uczniów – dzieci 

bądź wnuków byłych pracowników PGR-ów. Planowane 

zakończenie realizacji zadania to grudzień 2022 roku. 

Łączny koszt zakupionych sprzętów może wynieść: 47 000,00 zł. Grant wynosi 100% kosztów.   
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- „Cyfrowa Gmina” Pozyskane środki mają służyć Gminie Rajgród w usprawnieniu realizacji 

usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wprowadzeniu możliwości pracy zdalnej na 

kluczowych stanowiskach w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych. Dodatkowo projekt 

zakłada uzupełnienie braków sprzętowych w szkołach, co usprawni pracę oraz naukę zdalną.  

W grudniu 2021 roku zostały ogłoszone wyniku 

naboru, Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie. 

W ramach wnioskowanej kwoty planuje się zakup 

laptopów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, 

innych akcesoriów i oprogramowania.  Planowane 

zakończenie realizacji projektu w III kwartale 2022 

roku.  

Łączny koszt inwestycji wynosi: 153 450,00 zł brutto. Grant wynosi 100% kosztów.   

    

 

„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 

W listopadzie 2021 r. Gmina Rajgród otrzymała Promesę wstępną dotyczącą 

dofinansowania inwestycji  pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy 

Rajgród” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Rządowy Fundusz 

Polski Ład ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie 

inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne 

udzielane przez BGK.  

Inwestycja zapewni spójność sieci dróg publicznych na obszarze województwa, w tym 

gminy Rajgród oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Planowany termin 

zakończenia realizacji zadania to rok 2023. Inwestycja obejmuje przebudowę następujących dróg na 

terenie gminy Rajgród: 

- drogi gminnej publicznej w miejscowości Czarna Wieś o dł. 1,18 km, 

- drogi dojazdowej do ZGKiM w Rajgrodzie o dł. 0,2 km, 

- ul. Stanki w Rajgrodzie o dł. 0,15 km, 

- drogi gminnej publicznej Rydzewo – Kosówka o dł. 2,9 km, 

- drogi gminnej publicznej Pieńczykowo – Bełda o dł. 2,6 km. 

Wartość inwestycji wynosi: 8 700 000,00 zł brutto 

Dofinansowanie 95% w kwocie: 8 265 000,00 zł brutto 
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„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza” 

W dniu 30 grudnia 2021 roku Gmina Rajgród zawnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego o dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów  

o dofinansowanie do realizacji inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Biebrza”.  

Inwestycja polegać będzie na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną. Projektowany budynek będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty 

dachem czterospadowym, strych nieużytkowy. W budynku planuje się przede wszystkim 

przestronną salę spotkań, kuchnię, pomieszczenie techniczne, szatnię i toalety. Na terenie objętym 

projektem zostanie wykonana infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania budynku: 

zasilanie w wodę oraz odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w energię elektryczną. Budynek będzie 

zaopatrywany w energię cieplną przez pompę ciepła typu powietrze/woda o mocy cieplnej 

nominalnej 9 kW, co jest najbardziej uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem i przy długim 

okresie eksploatacji oznacza większą opłacalność rozwiązania.  

Projekt zakłada również wykonanie utwardzonych chodników wokół budynku oraz 

kamiennej osłony na pojemniki na odpady. Obok zaprojektowano 5 stanowisk postojowych dla 

samochodów osobowych. Pozostała część przeznaczona będzie na zieleń dekoracyjną, trawniki  

i krzewy ozdobne. Projektowany budynek świetlicy będzie służył mieszkańcom wsi Biebrza oraz 

mieszkańcom całej Gminy Rajgród. Przeznaczony będzie do spędzania czasu wolnego, rozwijania 

zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji oraz jako miejsce integracji społecznej. 

Będą się w nim odbywać spotkania zorganizowane z inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, 

„Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Biebrza” oraz mieszkańców gminy.  

Planowana data realizacji inwestycji to rok 2022. 

Wartość inwestycji wynosi: 1 000 000,00 zł brutto 

Dofinansowanie w kwocie: 500 000,00 zł brutto  
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Otwarcie drogi gminnej publicznej w Wólce Piotrowskiej. 

W dniu 27 maja 2021 r. w Wólce Piotrowskiej odbyło się uroczyste otwarcie drogi 

gminnej wybudowanej w roku 2020 w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej 

publicznej nr 102890B Danowo – Wólka Piotrowska”. Inwestycja polegała na wykonaniu 

jezdni szerokości 4,5 m z betonu asfaltowego, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową 

Miecze-Rydzewo, wykonaniu obustronnych poboczy o szerokości zmiennej ok. 1,00 m, 

remoncie istniejącego przepustu, rowu krytego i studzienki ściekowej, ułożeniu ścieku 

betonowego, wykonaniu zjazdów indywidualnych i na drogi boczne oraz ustawieniu 

oznakowania pionowego. Długość przebudowanego odcinka wynosiła 635,20 m. Wartość 

całego przedsięwzięcia: 384 636,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych: 215 858,25 zł.   
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IV. Oświata w Gminie Rajgród w roku 2021 

 

Szkoły prowadzone przez Gminę Rajgród: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie 

a) Publiczne Przedszkole w Rajgrodzie 

b) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie;  

2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie. 
 

Informację o liczbie uczniów i nauczycieli w roku 2021, z uwzględnieniem roku szkolnego 

2020/2021 i 202przedstawia, zgodnie z danymi SIO, poniższa tabela: 
 

Szkoła Rok szkolny 2020/21 Rok szkolny 2021/22 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Etaty 

ogółem 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Etaty 

ogółem 

ZSP Rajgród 262 38 33,33 272 39 32,37 

SP Rydzewo 57 11 8,45 59 13 10,41 

Razem: 319 49 41,78 331 52 42,78 

W rubryce etaty ogółem ujęto zarówno etaty subwencyjne, jak i etaty pozasubwencyjne, 

tj. realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla dzieci poniżej 6 lat oraz 

nauczyciele przebywający na urlopie wychowawczym. Etaty subwencyjne wynoszą 37,15, 

etaty niesubwencyjne to 5,63 – 4,16 w ZSP Rajgród i 1,47 w SP Rydzewo. 

 

Liczba uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w roku 2021 – stan na 30.09.2021 r. 

zgodnie z danymi SIO:  

Szkoła Rodzaj Rok szkolny 

2018/19 

Rok szkolny 

2019/20 

Rok szkolny 

2020/21 

Rok szkolny 

2021/22 

ZSP Rajgród Przedszkole  33 40 27 30 

Oddział Przed. 20 20 23 19 

Klasy I-VIII 

SP 

209 210 212 223 

Razem: 306 270 262 272 

SP Rydzewo Oddział Przed. 21 19 27 27 

Klasy I-VIII 

SP 

44 33 30 32 

Razem: 65 52 57 59 

Ogółem: 371 322 319 331 
 

 

Etaty nauczycielskie, wg poziomu awansu zawodowego: 

Szkoła Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

ZSP w Rajgrodzie 0,33 0,49 3,12 1,32 8,11 8,00 17,41 18,40 

SP w Rydzewie 0,00 1,23 0,36 0,66 2,24 2,72 4,36 4,33 

Ogółem: 0,33 1,72 3,48 1,98 10,35 10,72 21,77 22,73 

Ogółem etaty nauczycielskie, wg stanu na 30.09.2021 r. (SIO) – 37,15 – tzw. etaty 

subwencyjne. 

 

Ponadto, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie zatrudnionych jest 11 

pracowników administracji i obsługi w wymiarze 10,5 etatu, a w Szkole Podstawowej  

w Rydzewie 3 pracowników obsługi w wymiarze 2,5 etatu. 
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Szkoły prowadzone przez inne podmioty: 

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

2) Małe Przedszkole - Stowarzyszenie Edukacyjne „Bełda. 

 

Liczba uczniów i nauczycieli w szkołach prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina: 
 

Szkoła Rok szkolny 2020/21 Rok szkolny 2021/22 

Uczniowie Nauczyciele Uczniowie Nauczyciele 

NSP Bełda 62 11 39 9 

 

Wysokość dotacji przekazanej w roku 2021 Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Bełda, jako 

organowi prowadzącemu Niepubliczną Szkołę Podstawową w Bełdzie oraz Małe Przedszkole 

w Bełdzie – to 528.312,86 zł, w roku 2020 była to kwota zł 573.560,62, natomiast w roku 2019 

– 690.972,94 zł. 

 

Wydatkowanie środków finansowych w jednostkach oświatowych Gminy w 2021 r. 

Treść Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Rajgrodzie 

Szkoła 

Podstawowa 

Rydzewo 

Ogółem 

Średnia liczba dzieci 272 59 331 

Wydatki w roku 2020 r. 3 977 711,14 1 191 552,17 5 169 263,31 

Z tego na 

Szkoła Podstawowa 2 354 966,07 888 950,07 3 243 916,14 

Oddziały zerowe 98 998,54 171 112,23 270 110,77 

Przedszkole 229 907,43 0 229 907,43 

Dowóz 80 821,10 0 80 821,10 

Dokształcanie 6 269,82 1 029,99 7 299,81 

Pozostała działalność 256 376,13 116 860,50 373 236,63 

Świetlica 102 188,95 0 102 188,95 

Zakup podręczników 27 837,11 4 561,08 32 398,19 

Niepełnosprawność 488 312,76 9 038,30 497 351,06 

Roczny koszt utrzymania ucznia 14.623,93 20.195,79 15.617,10 

W roku 2021 przyznana Gminie Rajgród subwencja oświatowa wyniosła ogółem 3 770 

260 zł. Kwota wydatkowana na utrzymanie szkół prowadzonych przez Gminę to 5 169 263,31 

zł. Kwota dotacji udzielonych innym niż Gmina podmiotom na prowadzenie szkół to 

528 312,86 zł.  

 

Realizacja projektów i programów: 

a) „Program dla szkół” w ZSP Rajgród – program obejmował uczniów klas I-V. Uczniowie 

otrzymywali tygodniowo po 2-3 porcje owoców, warzyw oraz mleka lub przetworów 

mlecznych – bez kosztów finansowych. Program kreował prozdrowotne postawy  

i zachowania dzieci, dlatego były im udostępniane produkty o wysokich walorach 

zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone: 

 owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, 

pomidorki, kalarepa) oraz soki – 97 uczniów, 
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 mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy – 97 

uczniów. 
 

b) w ramach porozumienia zawartego z Podlaską Federacją Sportu w roku 2021,  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie oraz Szkole Podstawowej  

w Rydzewie prowadzone były zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego (SKS), 
 

c) „Aktywna tablica” – w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – Gmina Rajgród 

pozyskała dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł na realizację programu 

(maksymalna wartość dofinansowania). W ramach programu zakupiono sprzęt 

informatyczny wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby uczniów  

z niepełnosprawnościami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie. Wkład 

własny Gminy wyniósł 8.750,00 zł, 
 

d) „Laboratoria Przyszłości” – w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 

Centrum GovTech Gmina Rajgród pozyskała w roku 2021 kwotę 100.000,00 zł na 

zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni szkolnych. Ze względu na liczbę uczniów, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie pozyskał kwotę 70.000,00 zł, a Szkoła 

Podstawowa w Rydzewie kwotę 30.000,00 zł. Celem programu było zapewnienie 

szkołom podstawowym wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, 

które umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości. 
 

e) Szkoła Podstawowa w Rydzewie pozyskała jeszcze w roku 2020 dofinansowanie  

z Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na 

realizację projektu „Tajemnice świata nauki – kompetencje kluczowe w klasach 1-3 

w SP w Rydzewie”. Projekt  realizowany przez dwa lata szkolne 2020/2021  

i 2021/2022. Wartość projektu to 92.422,50 zł, a uzyskane dofinansowanie to 87.782,50 

zł. W roku 2021 zostały zrealizowane : 

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, 

 zajęcia rozwijające zainteresowania nauki przyrodniczej, 

 zajęcia z języka angielskiego, 

 zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, 

 zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki, 

 zajęcia logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne, 

 warsztaty z programowania z elementami robotyki, 

 szkolenie  dla nauczycieli – kompetencje kluczowe, TIK, 

 warsztaty dla rodziców  wspólnie z dziećmi –   rozwijanie kompetencji kluczowych, 

edukacja informatyczna, 

  wycieczki edukacyjne – Warszawa i Biebrzański Park Narodowy; 

 

f) Program Youngster - projekt, którego celem było wsparcie uczniów klas ósmych  

w nauce języka angielskiego w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie. Projekt był współfinansowany przez Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Gminę Rajgród. W Szkole Podstawowej  

w Rajgrodzie wzięło w nim udział 11 uczniów klasy VIII. W roku szkolnym 2020/2021 

zrealizowano 90 godzin powyższych zajęć, większość, ze względu na pandemię,  

w formie zdalnej. Na zakończenie projektu troje uczniów otrzymało nagrody rzeczowe 

za wysokie wyniki na testach progress i ogólny przyrost wiedzy. Byli to: Lidia 

Rutkowska, Gabriela Płońska i Patryk Zawadzki, 
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g) Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w ramach współpracy  

z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. W zajęciach udział 

brało 10 uczniów  klas 1 i 3 Szkoły Podstawowej w Rydzewie w okresie od marca do 

czerwca 2021 roku. Podczas zajęć  na basenie dzieci  uczyły  się nauki pływania, a także 

celem programu jest profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy. Koszty 

po stronie Gminy to 1.328,00 zł, koszty po stronie PW SZS to 2.000,00 zł. Łączny koszt 

zajęć to 3.328,00 zł, 
 

h) Centrum Mistrzostwa Informatycznego – realizowany przez Szkołę Podstawową  

w Rydzewie ogólnopolski projekt grantowy podniesienia kompetencji cyfrowych 

nauczycieli  (szkolenia) oraz prowadzenie zajęć  pozalekcyjnych w okresie  od września 

2021 r. do maja 2022 r. w obszarze rozwijania zainteresowań z zakresu algorytmiki  

i programowania. Udział w zajęciach biorą uczniowie klas 4-5. 
 

i) Inne programy/projekty/akcje organizowane w szkołach: 

 w Przedszkolu Publicznym w Rajgrodzie:  

 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - ogólnopolski program skierowany do 

najmłodszych, którego celem jest promowanie głośnego czytania zarówno  

w placówkach oświatowych, jak i w domach. Program był podzielony na 4 moduły: 

Książki dzieciństwa, Dbamy o zdrowie z małym misiem, Mały miś w świecie emocji 

oraz Mały Miś i super tajny  projekt. Za realizację czterech modułów Przedszkole 

otrzymało tytuł „Wzorowej placówki”, 

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego 

Pacanowa”- założeniem projektu było wprowadzenie dzieci w świat literatury 

dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie 

właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie 

ogólnej wiedzy o świecie, 

 Ogólnopolski Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- program do nauki 

podstawowych zasad ochrony środowiska, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, 

dbałość o właściwe odżywianie, aktywne spędzanie czasu, odpowiedzialne 

gospodarowanie zasobami natury, 

 aktywny udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Celem, na który zbierane są 

drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną –  

w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem 

akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może 

niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących, 

 akcja charytatywna „Pomagamy zwierzętom ze schroniska”- zbiórka karmy, koców, 

poduszek, kołder, 

 „Zakręcona akcja”- udział w zbiórce nakrętek dla dziecka chorego na SMA. 
  

 w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie: akcja „Góra grosza dla Nikosia”, udział  

w programie edukacyjnym „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, akcja „Zdrowo  

i sportowo”, udział w konkursie organizowanym przez KRUS – pt. „Bezpieczeństwo  

w gospodarstwie domowym.”, szkolny konkurs na ozdobę wielkanocną czy też konkurs 

szkolny pt. „Moja szkoła - mój patron – Henryk Sienkiewicz”. 
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Konkursy: 

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Rajgród brali udział w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez różne podmioty działające w sferze edukacji, jak np.: 

1) konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z języka 

polskiego, matematyki, chemii, biologii, fizyki, historii i informatyki, 

2) Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus” – z matematyki, języka polskiego, 

języka angielskiego, 

3) Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego „FOX”, 

4) Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. 

 

Zakup elementów odblaskowych: 

Gmina Rajgród po raz kolejny zakupiła i przekazała przedszkolakom i uczniom z klas 

I-II zawieszki i kamizelki odblaskowe. Ogółem przekazano 100 zawieszek odblaskowych  

w kształcie koniczyny z nadrukiem herbu Gminy, a uczniom klas I 34 kamizelki odblaskowe  

z herbem Gminy oraz imieniem dziecka na tyle kamizelki. 

 

Zdalne nauczanie 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r., ze względu na panującą w kraju 

epidemię uczniowie i nauczyciele klas IV–VIII Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Rajgrodzie 

pracowali w formie zdalnej. W okresie od 22 marca 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r. również 

nauczyciele i uczniowie klas I – III pracowali w formie zdalnej. W czasie nauczania zdalnego 

we wszystkich klasach zajęcia były prowadzone z wykorzystanie aplikacji MS Teams oraz 

dziennika elektronicznego. W trakcie realizacji zdalnej formy nauczania szkoła  

w formie wypożyczenia udostępniła uczniom łącznie 30 laptopów. 

W dniach od 30 listopada 2020 r. do 14 maja 2021 r. zorganizowane zostały w szkole 

konsultacje dla uczniów z klas VIII z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, 

język rosyjski, język niemiecki, chemia, biologia, geografia. Z wyżej wymienionej formy 

wsparcia nauczycieli skorzystało łącznie 28 uczniów.  

 

Wyniki egzaminów ośmioklasistów w roku szkolnym 2020/2021: 

  
Liczba 

zdających 
język polski matematyka 

Język 

angielski  

kraj  60 47 66 

woj. podlaskie  58 47 65 

powiat grajewski  54 39 56 

SP w Rajgrodzie 36 59 39 50 

SP w Rydzewie 3 36 43 28 

NSP w Bełdzie 6 50 35 54 

 

Kontrola obowiązku nauki 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie kontrolowali spełnianie obowiązku nauki 

przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności 

oraz informacji uzyskiwanych z szkół średnich dokonywana była weryfikacja danych,  

a uzupełnianie informacji następowało poprzez bezpośredni kontakt z rodzicami uczniów 

objętych obowiązkiem nauki.  
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Dowóz dzieci do szkół w roku 2021 wyniósł Gminę Rajgród 380.007,55 zł, z czego: 

a) dowóz przez firmę FASTER – ZSP Rajgród i SP Rydzewo – 320 193,75 zł, 

b) dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 56 098,80 zł, 

c) zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli – 3 715 zł, 

 

 

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Rada Miejska w Rajgrodzie w grudniu 2019 r. uchwaliła Lokalny Program Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Rajgród oraz określiła szczegółowe 

warunki i tryb udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach tego programu. Od II 

semestru roku szkolnego 2019/2020 szczególnie uzdolnieni uczniowie, uczęszczający dla szkół 

prowadzonych przez Gminę Rajgród mogą otrzymywać stypendia lub nagrody rzeczowe za 

osiągnięcia w nauce, sporcie lub kulturze. Pierwsze stypendia wypłacono w roku 2020. Były 

one wypłacane przez okres 5 miesięcy w danym semestrze roku szkolnego. 

W roku 2021: 

1) w styczniu 2021 r. – jako miesiącu kończącym I półrocze roku szkolnego 2020/2021 

stypendia Burmistrza Rajgrodu w wysokości 150,00 zł miesięcznie otrzymywało 10 

uczniów - 8 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie i 2 z Szkoły Podstawowej  

w Rydzewie, 
 

2) w okresie luty 2021 r. – czerwiec 2021 r. – II półrocze roku szkolnego 2020/2021 stypendia 

Burmistrza Rajgrodu w wysokości 150,00 zł miesięcznie otrzymywało 3 uczniów - 2  

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie i 1 z Szkoły Podstawowej w Rydzewie, 

   

3) w okresie wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r. – I półrocze roku szkolnego 2021/2022 

stypendia Burmistrza Rajgrodu w wysokości 145,00 zł miesięcznie otrzymywało 19 

uczniów - 17 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie i 2 z Szkoły Podstawowej 

w Rydzewie. 
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Pasowanie na ucznia klasy I  
 

W dniu 9 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie odbyło się uroczyste 

pasowanie na ucznia szkoły. Uroczystego aktu pasowania na ucznia dokonał Dyrektor szkoły – 

Andrzej Graczewski, tradycyjnie kładąc wielki ołówek na ramieniu każdego ucznia. Natomiast 

pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami i uczniami, a swoją nauką sprawiać radość 

rodzicom oraz nauczycielom. Na koniec pierwszoklasistom życzenia wielu sukcesów w nauce 

złożył Burmistrz – Ireneusz Gliniecki oraz Dyrektor Szkoły. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 

z rąk Burmistrza oraz kuferki z przyborami szkolnymi, ufundowane przez Rodziców.  

 

 

 

 

V. 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. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 

społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem 

pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do 

okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 

 



30 
 

Prawo do świadczeń z systemu pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które 

spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W roku 2021 

kryteria przedstawiały się następująco:  

 
kryteria dochodowe Kwoty 

dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł 

dla osoby w rodzinie 528 zł 

maksymalna kwota zasiłku stałego 645 zł 

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 308 zł 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w 2021 roku udzielił pomocy i wsparcia 

finansowego 503 osobom (191 rodzin). W odniesieniu do lat ubiegłych następuje spadek liczby 

rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w formie pomocy przyznawanej decyzją, co 

przedstawiają poniższe tabele: 

Kolor niebieski – liczba rodzin, kolor szary – liczba osób 
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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. 

Powody udzielenia pomocy przez OPS w Gminie Rajgród w latach 2017 - 2021: 

Powody udzielenia pomocy 

rodzinom 

Liczba 

rodzin 

ogółem 

2017 

Liczba 

rodzin 

ogółem 

2018 

Liczba 

rodzin 

ogółem 

2019 

Liczba 

rodzin 

ogółem 

2020 

Liczba 

rodzin 

ogółem 

2021 

Ubóstwo 236 145 93 76 58 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
40 150 78 80 51 

Bezdomność 3 5 3 3 2 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
35 28 29 23 16 

Niepełnosprawność 38 30 29 29 21 

Bezrobocie 201 150 113 104 98 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego  

13 9 10 9 4 

Alkoholizm 3 4 7 10 7 

Zdarzenia losowe 3 2 1 0 0 

Trudności w przystosowaniu 

po opuszczeniu Zakładu 

Karnego 

6 5 2 3 2 

Przemoc w rodzinie 0 2 4 2 2 

Sieroctwo 0 1 1 1 0 

  

 

Świadczenia pieniężne i niepieniężne w ramach pomocy społecznej w 2021 roku 

 Do świadczeń pieniężnych zalicza się zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy  

i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na 

usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie  

i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali 

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie 

należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd.  
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Do świadczeń niepieniężnych zalicza się pracę socjalną, bilet kredytowany, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczową, w tym na 

ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, 

interwencję kryzysową, schronienie, posiłek. 

 

  

 

 

 

 

Rodzaje świadczeń 

Rok 2020 Rok 2021 
 

Liczba 

rodzin 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Kwota 

świadczeń 

Zasiłki stałe 21 116.020 21 120.087 

Zasiłki okresowe 105 288.036 103 294.285 

Zasiłki celowe na żywność w ramach 

programu „Posiłek w szkole i w domu” 

ogółem 

424 230.610 495 237.501 

 w tym zasiłki celowe na zakup żywności 209 130.128 63 92.250 

  w tym świadczenia niepieniężne w 

formie posiłku  (obiady w szkołach) 215 100.482 154 100.551 

 w tym na wniosek dyrektora (obiady w 

szkołach 
43 x 48 19.470 

Zasiłki celowe (zakup opału, leków, 

zdarzenia losowe)  
55 16.521 21 29.996,41 

Sprawienie pochówku 0 0 1 2.800 

Opłata za pobyt w domu pomocy 

społecznej  
4 127.963 4 157.926 

zł1 247 088.50 zł1 255 636.76 zł1 111 776.78 

zł865 026.32 

zł628 354.51 
zł528 354.51 

zł621 029.00 

zł684 670.00 

 zł-

 zł200 000.00

 zł400 000.00

 zł600 000.00

 zł800 000.00

 zł1 000 000.00

 zł1 200 000.00

 zł1 400 000.00

 zł1 600 000.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w zł

kwota Wykł. (kwota)
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Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 

Gmina Rajgród za pośrednictwem OPS w Rajgrodzie wypłacała świadczenia rodzinne oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, co przedstawia poniższa tabela:  

Rodzaj świadczenia 
Liczba 

świadczeń 
Kwota w zł 

Liczba 

świadczeń 

Kwota w zł 

 2020 2021 

Świadczenie rodzinne 2.071.282,00 2.126.010,83 

zasiłki rodzinne 5 364 617.219  4 299 498.001,97 

dodatki z tytułu urodzenia dziecka 26 20.000,00  11 8.226,95 zł 

dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem                               

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

23 9 152,00  20 7.229,20zł 

dodatek z tyt. samotnego 

wychowywania dziecka 
205 40 221,00  176 33.246,70 zł 

dodatek z tyt. kształcenia i 

rehabilitacji dziecka do 5 r.ż 
28 2 520,00  29 2.610,00 zł 

dodatek z tyt. kształcenia i 

rehabilitacji dziecka powyżej 5 r.ż. 
196 21 560,00  180 19.588,08 zł 

dodatek z tyt. rozpoczęcia roku 

szkolnego 
517 30 144,00 406 24.817,99 zł 

dodatek z tyt. zamieszkiwania w 

miejscu, w którym znajduje się 

szkoła 

455 49 538,00  321 34.177,64 zł 

dodatek na pokrycie wydatków 

związanych  dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się 

szkoła 

657 42 507,00  496 33.015,36 zł  

dodatek z tyt. wychowywania 

dziecka                        w rodzinie 

wielodzietnej 

1 144 105 189,00  890 83.506,94 

zasiłek pielęgnacyjny 1040 223 778,00  1036 223.233,00 zł 

świadczenie pielęgnacyjne 346 632 531,00  496 973.111,00 zł 

jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia  dziecka 
32 32 000, 00  27 27.000, 00 zł 

specjalny zasiłek opiekuńczy 141 87 316,00  36 22.320,00 zł 

świadczenia rodzicielskie 141 129 086,00  140 121.076,00 zł 

świadczenia rodzinne- zasiłek dla 

opiekuna 
46 28 520,00  24 14.880,00 zł 

Świadczenia  z Funduszu 

Alimentacyjnego 
372 132 450,00  372 112.188,90 zł 
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Składki na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe 

(św.piel.,specj.,zas.opiekuńcze, 

zas.dla opiekuna 

x 117 651,00 x 152.293,12zł 

Koszty obsługi świadczeń 

rodzinnych 
x 66 639,00  x 70.426,04 zł 

 

 

Wykres obrazujący wydatki ponoszone na zasiłki rodzinne w latach 2014-2021:  

 

 

 

Gmina Rajgród ponadto: 

1) zapewniała świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, na co wydatkowano kwotę 120.116,00 zł.  

W 2021 r. OPS w Rajgrodzie zatrudnił 2 opiekunki środowiskowe.  
 

2) świadczenie wychowawcze „500+” - w roku 2021 złożono 418 wniosków, a pomocą objęto 

754 dzieci, z tego też tytułu wydatkowano kwotę 4.524.805,30 zł. W roku 2020 złożono 

428 wniosków, pomocą objęto 772 dzieci, wydatkowano 4.633.010,00 zł, w roku 2019 

złożono 418 wniosków, pomocą objęto 785 dzieci, wydatkowano 4.251.119,00 zł, a w roku 

2018 wniosków złożono 362, pomocą objęto 582 dzieci, i wydatkowano z tego tytułu 

3.866.207,00 zł, Wzrost liczby dzieci, na które przyznano świadczenie wynika z prawnej 

możliwości złożenia wniosku również na pierwsze dziecko w rodzinie; 
 

3) w roku 2021 wpłynęło 45 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 132 karty, 

a koszt realizacji zadania wyniósł 276,52 zł, 
 

4) w roku 2021 finansowano pobyt 4 mieszkańców Gminy Rajgród w domach pomocy 

społecznej, na ten cel wydatkowano 157.926,00 zł; 
 

zł2 557 182.00 zł2 558 742.00 

zł1 285 540.25 zł1 293 774.97 
zł1 166 506.28 

zł1 027 969.00 

zł878 754.00 

zł2 126 010.83 

 zł-

 zł500 000.00

 zł1 000 000.00

 zł1 500 000.00

 zł2 000 000.00

 zł2 500 000.00

 zł3 000 000.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 
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5) OPS w Rajgrodzie wypłacił 148 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 26.575,84 zł 

oraz 5 dodatków energetycznych  na łączną kwotę 95,95 zł, 

 

6) w zakresie stypendiów szkolnych (socjalnych) OPS w Rajgrodzie wypłacił 396 świadczeń 

dla 132 osób na łączną kwotę 35.975,58 zł, z czego dotacja od Wojewody Podlaskiego 

wyniosła 32.378,02 zł oraz stypendia o charakterze motywacyjnym w ogólnej wysokości 

14.770,00 zł; 

 

7) Gmina Rajgród poprzez OPS w Rajgrodzie realizowała Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2020-2022, którego zasadniczym celem jest wspieranie rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz ograniczenie sytuacji 

kryzysowych w rodzinach. W ramach programu: 

a) zatrudniony był 1 asystent rodziny, pod którego opieką było 7 rodzin i 21 znajdujących 

się w nich dzieci – łączny koszt zadania to 66.655,00 zł, W latach poprzednich Gmina 

otrzymywała dofinansowanie zatrudnienia asystentów, a w roku 2021 wskutek zmian 

w programie Gmina otrzymała 2.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla asystenta 

rodziny, 

b) współfinansowano funkcjonowanie 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których 

przebywało 6 dzieci, 2 dzieci przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej poza terenem 

naszej gminy. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych zostało 4 

dzieci. Wydatki poniesione na ten cel w roku 2021 to ogółem 102.000,00 zł, 

c) prowadzona była praca z rodziną, w szczególności w formie bezpłatnego poradnictwa 

psychologicznego, świadczona przez osobę posiadającą certyfikat specjalisty pomocy 

psychologicznej i interwencji kryzysowej (I i II stopnia) Instytutu Psychologii 

Zdrowia w Warszawie, mieszcząca się w OPS w Rajgrodzie.  Poradnictwo socjalne 

świadczyli w ramach pracy socjalnej, pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS.  

 

8) OPS w Rajgrodzie realizował w roku 2021 zadania ujęte w „Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Rajgród na lata 2021-2025”, którego głównym celem jest zmniejszenie 

rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinach na terenie naszej gminy oraz zwiększenie 

dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy. Ten cel realizowany 

był w szczególności poprzez:  

a) tworzenie gminnego systemu współdziałania instytucji i organizacji w obszarze 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy; 

b) rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

c) zwiększenie skuteczności i dostępności form pomocy dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie; 

d) zmianę sposobu funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie; 

e) wzrost poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie. 

W ramach programu funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny, odbyły się 4 posiedzenia 

tego Zespołu, wszczęto 11 procedur Niebieskiej Karty, podjęto 24 działania w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie - względem 32 osób, a monitoringiem objęto 20 rodzin. 

Ogółem w 2021 r. zakończono 17 procedur Niebieskiej Karty - 15 ze względu na ustanie 

przemocy w rodzinie i 2 z uwagi na brak zasadności w podejmowaniu działań. 

Rozpowszechniano informacje o możliwości uzyskania pomocy, wydawano broszury 
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informacyjne, prowadzono poradnictwo psychologiczne oraz rozmowy indywidualne 

(informacyjno-motywacyjne).  

Przy realizacji programu, poza członkami Zespołu Interdyscyplinarnego  

i pracownikami socjalnymi aktywnie uczestniczyli Policjanci z Posterunku Policji  

w Rajgrodzie, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

placówki oświatowe, NZOZ Medicus w Rajgrodzie, kurator sądowy. 

9) w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Białymstoku, w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 OPS w Rajgrodzie, tak jak w latach 

poprzednich, udzielał pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących osób. 

Podobnie jak w roku 2020, pomocy dzielono 200 osobom, spełniającym kryteria określone 

ustawą o pomocy społecznej;  
 

10) OPS w Rajgrodzie realizował zadania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”. Z programu skorzystało 202 uczniów z terenu gminy (posiłek w szkole),  

a wartość posiłków wyniosła 120.021,00 zł; 
 

11) prowadzono działania aktywizujące osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej 

w ramach tzw. prac społecznie użytecznych – od marca do grudnia 2021 roku 

skierowanych zostało do pracy 5 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających 

z pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gminy Rajgród. Osoby te wykonywały 

prace porządkowe na terenie Gminy. Wymiar czasu pracy wynosił 40 godzin miesięcznie. 

Za pracę osoby otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 366,00 zł. Łącznie wypłacono 

świadczenia na kwotę 18.670,35 zł. Prace społecznie użyteczne są refundowane przez 

Urząd Pracy w Grajewie w 60%.  

 

12) przy OPS w Rajgrodzie funkcjonuje Klub „Senior+” jako Ośrodek Wsparcia dla 

Seniorów. 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.  

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. 

13) OPS w Rajgrodzie w roku 2021 kontynuował realizację projektu „Rajgród Seniorom”. 

Projekt jest realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

Biebrzański Dar Natury – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020. Czas realizacji: 01.04.2020 – 31.01.2022, a całkowity koszt realizacji 

zadania to 238.766,25 zł, dofinansowanie to 224.486,25 zł, a wkład własny to 14.280,00 

zł. 

Projekt zakłada poprawę dostępu do usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym, szczególnie  osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania 



37 
 

co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  Usługi te zapobiegać 

mają odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej,  gwarantują tym osobom 

warunki jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają 

podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.  

 

W istniejącym Klubie Seniora adresowanym dotąd dla 30 uczestników powstało 20  

nowych miejsc świadczenia usług. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w szczególności kobiety (35 osób) uczestniczą w spotkaniach, warsztatach, 

wydarzeniach, gwarantujących wzrost motywacji do działania, wiarę we własne siły. 

Projekt zapewnia rozwój samoświadomości oraz potencjału psychofizycznego.  

 

W roku 2021 w ramach Projektu „Rajgród Seniorom” utworzono grupy samopomocowe 

na rzecz społeczności senioralnej oraz podjęto szereg inicjatyw i aktywności. Do 

najważniejszych należało: 

a) akcja „Podziel się posiłkiem" – do Klubu Seniora uczestnicy projektu przynosili gotowe 

posiłki, np. zupę – którymi to dzielono się z innymi seniorami, 

b) utworzono „Punkt porad obywatelskich - Senior - Seniorowi" - którego zadaniem było 

udzielanie poradnictwa, np. w zakresie orzecznictwa, aplikowania o świadczenia 

rentowe i emerytalne, ubiegania się o sanatorium, możliwość wydruku wniosku, 

kserowania dokumentacji utworzono jak również  seniorzy mogli  skorzystać z porad 

jak ubiegać o świadczenia ZUS, orzeczenie o niepełnosprawności. W punkcie każdy 

senior miał możliwość nieodpłatnie skorzystać z drukarki i wydrukować wiosek, 

powielić min. dokumentację medyczną, lub skorzystać z dostępu do Internetu lub 

komputera, 

 

c) zorganizowano akademię z okazji Święta Niepodległości pn. „11 listopada 2021 - ocalić 

od zapomnienia”. Seniorzy przygotowali spektakl okolicznościowy z okazji święta 

odzyskania Niepodległości do którego zaprosili lokalną społeczność: dzieci i młodzież, 

oraz osoby dorosłe. W ramach inicjatywy zebrano i spisano dawne pieśni oraz wiersze 

patriotyczne. Z występu nakręcono film, 

d) akcja „Zdrowy senior" - zakupiono drobny sprzęt sportowy tj. piłki, gumy do 

rozciągania i zorganizowano cykliczne ćwiczenia poprawiające kondycje fizyczną 

seniorów, 

e) „Gra, nauka, integracja"  - to z kolei inicjatywa międzypokoleniowa, gdzie seniorzy 

wspólnie ze sobą oraz wnukami spędzali czas grając w gry planszowe. W ramach 

inicjatywy zakupiono gry planszowe. Dało to możliwość odciągnięcia dzieci  

i młodzieży od uzależniających mediów społecznościowych. W ramach 

inicjatywy zorganizowano spotkanie z wnukami, gdzie przybliżono im np. zasady gry 

w remika, szachy, warcaby. 
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W ramach  projektu odbyły się również kursy i szkolenia adresowane Seniorom  takie jak:  

zajęcia z Tańca Ludowego, kurs rękodzieła artystycznego, wikliniarstwa, oraz kurs kulinarny.  

W dniu 14 października 2021 r zorganizowano „Dzień Seniora", natomiast  

w dniu 27 października 2021 r. odbyła się wycieczka "Podlasie - pogranicze kultur" - która 

miała na celu przybliżenie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Seniorzy odwiedzili 

istotne miejsca współistnienia w przeszłości ludzi różnych nacji, religii i kultur.  

 

Seniorzy ukończyli ponadto program podnoszenia kompetencji cyfrowych. 

W ramach programu przeprowadzono zajęcia dla Seniorów (pięć 10-osobowych grup) z 

podstaw obsługi komputera, internetu, poczty internetowej, e-usług oraz podstaw obsługi 

smartfonów / tabletów i mediów społecznościowych.  

 

14) Program Aktywności Lokalnej Rajgród – projekt był realizowany w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury – Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość 

projektu 428 321,37 zł z tego dofinansowanie 403 321,37 zł, udział własny Gminy Rajgród  

25 000,00 zł. Program był realizowany w latach 2020 -2021.  

W projekcie uczestniczyło 49 osób z Gminy Rajgród dla których oferowane było 

poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, warsztaty rozwoju kompetencji  

i umiejętności społecznych oraz kursy zawodowe, staże zawodowe, wsparcie w postaci 
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zasiłków celowych. Zadania również były realizowane w formie inicjatyw lokalnych na 

rzecz lokalnej społeczności. 

 

W 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie zatrudnionych było 11 osób:  

 Kierownik OPS -1, 

 Główny Księgowy – 1, 

 Pracownicy socjalni – 3 , 

 Asystent rodziny – 1, 

 Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych – 2, 

 Opiekunki środowiskowe – 2, 

 Sprzątaczka – 1. 

 

Podsumowując należy podkreślić, iż w stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba 

rodzin korzystająca z pomocy społecznej, ale wzrosła wartość udzielanej pomocy. 

Zmniejszenie wynika zasadniczo z: 

 korzystania ze świadczenia „500+”, które wzmocniły finansowo w szczególności rodziny 

wielodzietne, 

 zmniejszenia się stopy bezrobocia, 

 usamodzielniania się rodzin z uwagi na aktywną integrację społeczną i zawodową  

w ramach realizowanych projektów, 

 starzenia się społeczeństwa - o pomoc społeczną zwraca się coraz więcej osób samotnych, 

niepełnosprawnych, ponoszących wysokie koszty związane z leczeniem, zakupem leków, 

rehabilitacją o niskich dochodach (emerytura/renta). 

 

Zwiększona kwota wydatków wynika również ze wzrostu cen i usług na rynku, co przekłada 

się na wysokość świadczeń w pomocy społecznej np. średni miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca w domu pomocy społecznej z kwoty w 2020 roku w wysokości 2.666,00 wzrósł w 

roku 2021 do kwoty 3.290,00 zł, zakup opału za 1 tonę z kwoty 650,00 zł w roku 2020 wzrósł  

w roku 2021 do kwoty 1.200,00 zł.  

 

 

 

 

VII. Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
 

Ochotnicze Straże Pożarne 

1) Stan w roku 2021: 

Lp. Straż Przynależność 

do KSRG 

Liczba 

strażaków 

Ilość 

wyjazdów 

Samochody 

1. Bełda + 34 19 Magirus Deutz 

 

2. Miecze - 20 12 Ford Transit  

3.  Rajgród + 36 60 Iveco Daily 

Renault 

Dacia Duster 

4. Rydzewo - 38 4 DAF  

5. Woźnawieś + 27  14 Star 244  

Renault Midlum – 

Razem: 3 155 109  
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Średnia miesięczna wyjazdowość to 9,08 wyjazdu, w roku 2020 wskaźnik ten wynosił 6,08 

wyjazdu na miesiąc. Największa wyjazdowość, ze względu na swoje położenie przy DK 61, 

występuje w OSP Rajgród. 
 

2) W roku 2021 pozyskano dotacje: 

a) dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

- w kwocie 3.200,00 zł dla drużyny MDP przy OSP Rajgród na zakup sprzętu, 

- w kwocie 5.000,00 zł dla OSP Miecze na zakup sprzętu; 

b)  dotacja z MSWiA w ramach dofinansowania ze środków FUNDUSZU 

PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 po 5.000,00 zł dla każdej jednostki OSP na zakup 

sprzętu i umundurowania; 

c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 25.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup agregatu hydraulicznego P 630 SG z funkcją TURBO dla 

OSP Bełda, 

 

d) dotacja od Komendanta Głównego PSP dla jednostek należących do KSRG – 37.500,00 

zł z przeznaczeniem dla: OSP Bełda- 29.500,00 zł na zakup sprzętu, OSP Rajgród – 

4.000,00 zł na zakup umundurowania, OSP Woźnawieś 4.000,00 zł na zakup 

umundurowania; 

e) dotacja z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 

27.500,00 zł po 5.500,00 zł dla każdej jednostki OSP na zakup sprzętu. 

 

3) w miesiącu grudniu 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnejwsi pozyskała od 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie średni samochód 

pożarniczy typu „Leśnik” – Renault Midlum z 2008 r. Samochód ten zastąpił w jednostce 

wcześniej używanego i sprawiającego coraz większe problemy eksploatacyjne Stara 244; 

 

4) w 2021 r. Gmina Rajgród udzieliła Komendzie Powiatowej PSP w Grajewie – za 

pośrednictwem Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 

wsparcia finansowego w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 
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inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP 

PSP w Grajewie”. Dzięki m.in. temu dofinansowaniu zakupiono samochód Scania N323. 

 

5) również w 2021 r. Gmina Rajgród wyraziła zainteresowanie pozyskaniem ze środków 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nowego średniego 

samochodu pożarniczego dla OSP Bełda. Jednostka OSP otrzymała dofinansowanie  

i w roku 2022 podjęła działania zmierzające do zakupu samochodu;   

  

6) w roku 2021 dwie jednostki OSP z terenu Gminy świętowały 100 rocznice powstania – 

były to OSP Bełda i OSP Rydzewo. Tematyka stulecia istnienia tychże jednostek była 

przedmiotem Sympozjum organizowanego podczas Dni Rajgrodu w lipcu 2021 r.  

 

 

Współpraca z Policją: 

W roku 2021: 

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

Policji w Rajgrodzie sfinansowano koszt zakwaterowania i wyżywienia 4 dodatkowych 

funkcjonariuszy Policji (9.828,93 zł) oraz koszty paliwa do radiowozu (1.000,00 zł), 
 

2) udzielono dotacji z budżetu Gminy w kwocie 53.200,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu i montażu silnika zaburtowego SUZUKI DF 140ATL wraz  

z osprzętem do łodzi na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Łódź jest 

wykorzystywana w szczególności do patrolowania Jeziora Rajgrodzkiego. 
 

 

 

 

VIII. Planowanie przestrzenne 
 

W roku 2021 w zakresie planowania przestrzennego: 

1) wydano 58 decyzji o warunkach zabudowy, 

2) wydano 12 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

3) liczba obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego - 25 z nadaną 

georeferencją (możliwość sprawdzania danych poprzez sieć Internet),  

4) plany zagospodarowania zostały uchwalone dla ok 10% powierzchni Gminy, na 

pozostałym terenie obowiązuje Studium uwarunkowań. 

 

 

 

IX. Gospodarka nieruchomościami: 
 

Stan mienia komunalnego wynosi ogółem 344,8336 ha, wartość szacunkowa tych 

gruntów wynosi  51.051.689,00 zł, z tego: 

1) pod drogami 232,3666 ha o wartości szacunkowej 22.176.418,63 zł, 

2) grunty pozostałe 112,467 ha o wartości szacunkowej 13.182.042,51 zł, w tym 

 użytki rolne 38,6355 ha, 

 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 19,4627 ha 

 grunty zabudowane i zurbanizowane 25,1828 ha, 

 nieużytki 28,9565 ha, 

 grunty pod wodami 0,2295 ha. 

3) drogi o wartości szacunkowej 15.693.227,86 zł. 
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Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób: 

1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 7,4843 ha, 

2) wydzierżawione o powierzchni 4,6817 ha, 

3) oddane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Rajgrodzie o powierzchni 5,5598 ha, oraz udział w wysokości w działce o powierzchni 

0,1620 ha, 

4) oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Rydzewie o powierzchni 0,4356 ha, 

5) oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Rajgrodzie o powierzchni 3,7985 ha, 

6) oddane w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie udział w działce  

o powierzchni 0,2729 ha, 

7) oddane w użyczenie: 

 Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udział w działce o powierzchni 0,2729 ha, 

 Domowi Kultury w Rajgrodzie udział w działce o powierzchni 0,2729 ha, 

 Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Bełda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej  

w Bełdzie o powierzchni 0,8137 ha, 

 Stowarzyszeniu  Związek Strzelecki „ Strzelec” w celu realizacji zadań statutowych  

w Kozłówce o powierzchni 1,0823 ha, 

 Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie o powierzchni 0,3231 ha, 

 Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie o powierzchni 0,0470 ha. 

8) oddane w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieczach o pow. 0,0381 ha. 

 

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rajgród w roku 2021: 

1) odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w Kosówce o pow. 0,1000 ha, za kwotę 

12.000,00zł, 

2)  odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych w Rajgrodzie - działki o powierzchniach 

0,0628 ha, 0,0490 ha, 0,0409 ha, 0,1565 ha, 0,2018 ha, 0,0280 ha, 0,1782 ha, 0,0367 ha, 

0,22606 ha, za kwotę 299.159,37 zł,  

3) nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych w Rydzewie  

o powierzchniach 0,2893 ha, 0,0350 ha i 0,0020 ha, 

4) nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych w Woźnejwsi  

o powierzchniach 0,0495 ha i 0,1186 ha. 

 

W roku 2021 zbycie nieruchomości nastąpiło w czterech przypadkach:  

1) zbycie w formie  sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieruchomości o powierzchni 0,0658 

ha w Kuligach,  

2) zbycie w formie  sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieruchomości o powierzchni 0,0525 

ha w Rajgrodzie, 

3) zbycie w formie  sprzedaży na rzecz spółki jawnej nieruchomości o powierzchni 0,3903 ha 

w Rajgrodzie, 

4) sprzedaż nieruchomości gruntowej – udział w działce o pow. 1620 m2. 
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W roku 2021 Gmina Rajgród realizowała zadania ujęte w wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rajgród na lata 2021-2025: 

1) w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się 16 lokali mieszkalnych o powierzchni 

użytkowej 634,68 m2 i 1 lokal socjalny o powierzchni 35,63 m2,  

2) spośród tych lokali 14 znajdowało się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Rajgrodzie (w tym 1 socjalny), 2 w administracji wspólnot 

mieszkaniowych oraz 2 w zarządzie szkół, 

3) zawarto 5 umów dzierżawy nieruchomości. 

 

W roku 2021 - na wnioski właścicieli gruntów - dokonano 26 podziałów nieruchomości.  

 

Ponadto:  

1) wydano 18 decyzji środowiskowych,  

2) w trakcie przygotowania  znajduje się raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 dla Gminy Rajgród, za lata 2019-2020. 

 

 

 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy w roku 2021: 
1) w roku 2021 na terenie Gminy Rajgród funkcjonował system gospodarowania odpadami, 

którym objęci byli zarówno stali mieszkańcy gminny, przedsiębiorcy, jak i osoby 

korzystające z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, od roku 2020 segregacja odpadów komunalnych stała się 

obowiązkowa, nie ma już możliwości zadeklarowania odbioru odpadów jako zmieszanych, 
 

2) mieszkańcy gminy ponosili 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 

ponosili roczną opłatę w formie ryczałtu. Wysokość opłat obowiązujących w roku 2021 

przedstawia się następująco: 

a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – 24,00 zł miesięcznie od 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a w przypadku braku segregacji – 

48,00 zł od mieszkańca. W przypadku zagospodarowywania bioodpadów  

w przydomowym kompostowniku opłata ulegała obniżeniu o 1,00 zł miesięcznie za 

każdego mieszkańca 

 

b) nieruchomości niezamieszkałe: 
 Opłata Opłata podwyższona 

Worek 120 l 18,00 36,00 

Pojemnik 1100  l 58,00 116,00 

Pojemnik KP 7 369,00 738,00 

 

c) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe 
 Opłata roczna Opłata roczna 

podwyższona 

Domek/nieruchomość 181,00 543,00 
 

3) na koniec roku 2021 złożonych było 1031 deklaracji od właścicieli lub posiadaczy 

nieruchomości zamieszkałych, 50 deklaracji od przedsiębiorców i 723 deklaracje od 

właścicieli działek letniskowych, 
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4) usługami w zakresie składowania, zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów                

z terenu Gminy Rajgród zajmowała się firma BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie 

Starym I 144, 19-124 Jaświły, na podstawie Porozumienia nr 6/G/BSGO-II/2013 

zawartego z Gminą Rajgród w dniu 28 czerwca 2013 r. W roku 2021 opłacone zostały 

również faktury z roku 2020 w wysokości 75.455,15 zł, które związane były z skokowym 

podniesieniem opłat w roku 2020 za zagospodarowanie odpadów i względem których 

wysokości Gmina Rajgród prowadziła wyjaśnienia,  

 

5) od 1 stycznia 2014 r. na terenie Gminy Rajgród funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Obiekt znajduje się na terenie ZGKiM w Rajgrodzie, ul 

Warszawska 2A. Do PSZOK-u przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, osoby 

dostarczające odpady, przed ich przekazaniem obowiązani są do okazania dowodu 

uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rajgród. 

BIOM Sp. z o.o., której współudziałowcem jest Gmina Rajgród pozyskała dofinansowanie 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu 

pn. „Biebrzański system gospodarki odpadami – etap III – PSZOKI”, w ramach którego  

w Rajgrodzie, przy siedzibie ZGKiM powstanie w roku 2022 nowoczesny obiekt służący 

zbiórce odpadów segregowanych. Wartość projektu w odniesieniu do Rajgrodu to 

1.444.436,97 zł, z czego 1.094.700,00 to roboty budowalne, a 349.736,97 zł to 

wyposażenie PSOZK; 
 

6) wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2021 

wyniosły 1.163.463,99 zł i były wyższe o 231.700,81 zł od wpływów z roku 2020. Koszt 

funkcjonowania systemu w roku 2021 wyniósł 1.404.941,47 zł. Deficyt budżetu 

(nadwyżka wydatków nad dochodami) wyniósł 241.477,48 zł. W celu pokrycia deficytu 

Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła stosowną uchwałę o pokryciu części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 dochodami własnymi, 

niepochodzącymi z tejże opłaty.  

a) koszt zagospodarowania odpadów komunalnych – 646.064,60 zł – 

zagospodarowywanie odpadów prowadzone było przez firmę BIOM Sp. z o.o,  

b) koszt transportu odpadów komunalnych wyniósł 543.237,61 zł – w roku 2021 transport 

odpadów komunalnych z ternu Gminy Rajgród, zarówno segregowanych, jak  

i zmieszanych realizowany był przez firmę KOMA Ełk Sp. z o.o. – firmę wyłonioną  

w ramach przetargu nieograniczonego. Koszt transportu 1 tony odpadów w roku 2021 

wyniósł 480,07 zł brutto, 

 

7) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec grudnia 

2021 r. wyniosły 62.994,83 zł. Zaległości we wpłatach za lata 2015-2021 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 

2019 153.117,21 zł 

2020 48.830,62 zł 

2021 62.994,83 zł 
 

W roku 2921 wystąpiły nadpłaty w wysokości 14.544,70 zł. Należności z tytułu odsetek 

wynoszą 5.949,00 zł. W 2021 roku wysłano 202 upomnienia na kwotę 82.475,41 zł, z czego 
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wyegzekwowano 55.088,08 zł. Wystawiono również 66 tytułów wykonawczych na kwotę 

18.833,69 - kwota wyegzekwowana wyniosła 12.358,95 zł.  

8) Ilość odpadów komunalnych wywożonych z terenu gminy przedstawia poniższa tabela: 
 

Rok Odpady zmieszane Odpady segregowane Ogółem w tonach 

2021 511,50 728,34 1239,84 

2020 494,88 638,64 1109,59 

2019 1002,12 420,74 1422,86 

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 

 

W roku 2021 zwiększyła się ogółem ilość odpadów powstających na terenie Gminy 

(wzrost o 130,25 t względem roku 2020), zwiększyła się również ilość odpadów zbieranych  

w sposób selektywny. 
 

9) w roku 2021 Gmina Rajgród złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  wniosek dotyczący dofinansowanie w roku 2022 usuwania odpadów 

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag. Do udziału w programie zgłosiło się rolnicy z terenu gminy, którzy zadeklarowali 

potrzebę unieszkodliwiona lub poddania odzyskowi 137,00 Mg odpadów z działalności 

rolniczej. Gminie zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 68.500,00 zł. Odbiorem 

odpadów w roku 2022 zajmie się BIOM Sp. z o.o., 

 

10) prowadzona była kontrola ilości podmiotów uprawnionych do złożenia deklaracji 

dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 

korzystania z tzw. nieruchomości letniskowych. Wskutek czynności kontrolnych liczba 

deklaracji z nieruchomości letniskowych wzrosła względem roku 202o o 45 sztuk,  

a względem roku 2019 o 81 deklaracji, 
 

 

11) Gmina Rajgród rozprowadzała wśród osób zainteresowanych poradnik dotyczący 

segregacji odpadów komunalnych:  

 

12) w roku 2021 prowadzone były prace związane z rekultywacją składowiska odpadów 

komunalnych w miejscowości Wojdy. W czerwcu 2020 r. podpisany został akt notarialny 

dotyczący dzierżawy terenów składowiska odpadów, pomiędzy Gminą Rajgród oraz 

BIOM Spółka z o.o. celem przeprowadzania prac rekultywacyjnych. Składowisko  

w Wojdach było wykorzystywane od drugiej połowy lat 90. Od 01 stycznia 2013 r.  
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w związku ze zmianą przepisów prawa odpady pochodzące z terenu gminy nie mogły być 

już składowane na gminnym wysypisku odpadów. W 2015 r. zapadła decyzja o jego 

zamknięciu. Prace prowadziła firma BIOM Spółka z o.o. 

 

13) w roku 2021 Gmina Rajgród, wspólnie z 13 innymi gminami wchodzącymi w skład 

Związku Komunalnego Biebrza – na mocy aktu notarialnego – i po uprzednim podjęciu 

stosownych uchwał przez rady miejskie i rady gmin – utworzyła spółkę Biom Trans Sp. 

z o.o. Celem funkcjonowania spółki jest transport odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin tworzących spółkę.  

 

 

 

Usługi komunalne: 
Realizacją usług komunalnych w roku 2021 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. Sprzedano łącznie 207.055,70 

m3 wody. 

2) odprowadzaniu nieczystości płynnych kanalizacją sanitarną i ich oczyszczanie  

w Oczyszczalni Ścieków w Rajgrodzie oraz w Biebrzy. Do oczyszczalni w Rajgrodzie 

przyjęto 49.108,60 m3 ścieków, w tym 6.628,6 m3 ścieków dostarczono beczkowozami. 

Do oczyszczani w Biebrzy przyjęto 7.274,00 m3 ścieków. Na terenie Gminy funkcjonują 

dwie oczyszczalnie ścieków – w Rajgrodzie oraz w Biebrzy. Do gminnej kanalizacji 

sanitarnej, podłączonych jest 400 nieruchomości, z czego 352 do oczyszczalni  

w Rajgrodzie i 48 do oczyszczalni w Biebrzy, 

3) w ramach prac zlecanych przez Gminę Rajgród w trakcie 2021r. Zakład zrealizował 

następujące zadania: 

a) zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie i posypywanie, 

b) remonty wiat przystankowych będących własnością Gminy Rajgród, 

c) wykonywanie bieżących remontów dróg gminnych wewnętrznych i publicznych 

polegających na: profilowaniu, zamiataniu, koszeniu poboczy, łataniu dziur masą 

asfaltową, naprawie nawierzchni z kostki brukowej, naprawie przepustów oraz 

ustawianiu znaków i tabliczek w pasie drogowym, 

d) wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych publicznych  

i wewnętrznych, 

e) przeprowadzenie inwestycji o nazwie „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego  

w miejscowości Czarna Wieś”, 

f) wycinka zakrzaczeń i sprzątanie kostki brukowej na cmentarzach zlokalizowanych  

w miejscowościach Tama, Bełda, Czarna Wieś, Kosówka, 

g) bieżące utrzymanie cmentarzy w okresie letnim w miejscowościach: Tama, Czarna 

Wieś, Kosiły, Bełda i Kosówka, 

h) remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rydzewie, 

i) konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród, 

j) transport żywności do szkół i przedszkoli na zlecenie Domu Kultury w Rajgrodzie. 

4) dodatkowo Zakład posiada zlecenia stałe (wypisywane na cały rok) na: 

a) dostawę wody i odbiór ścieków do budynków użyteczności publicznej, 

b) dostawę ciepła, 

c) obsługę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

d) utrzymanie czystości i porządku na terenach użyteczności publicznej w zakres którego 

wchodzi: koszenie traw, sadzenie kwiatów, przycinanie drzew i krzewów, sprzątanie 
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śmieci z koszy ulicznych, pielenie i utrzymanie sadzonek, zamiatanie, zagrabianie  

i sprzątanie liści w okresie jesiennym oraz odśnieżanie w okresie zimowym na terenach 

wyszczególnionych na zleceniu. 

5) w roku 2021 zakład otrzymał dotację celową na zakup 2 szt. pieców na pellet do kotłowni 

urzędu miejskiego w kwocie 83 100,00 zł. które zostały zakupione w miesiącu listopadzie 

2021r., 

6) z planowanych na rok 2021 wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup Kosiarki 

Traktorek STIGA na kwotę 18 143,50 zł, 

7) Ze środków zarezerwowanych w latach poprzednich na inwestycje zakupiony został 

samochód specjalny – podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych marki NISSAN 

CABSTAR o wartości 75 915,50 zł. 

8) w minionym roku Zakład przyjął do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w m. Biebrza 

o dł. 1200 mb. oraz sieć wodociągową w m. Woźnawieś o dł. 75 mb. 

 

W roku 2021 ZGKiM w Rajgrodzie wypracował przychody w wysokości 1.803,497,15 zł, 

natomiast koszty działalności wyniosły 1.702.289,44 zł.  

 

 

 

X. Drogi na terenie Gminy Rajgród 
 

1) Na terenie Gminy Rajgród znajduje się: 

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

a) 72,561 km dróg powiatowych, 

b) 67,564 km dróg gminnych publicznych, w tym drogi utwardzone – 24,469 km; 

 

2) w roku 2021 wydatki na drogownictwo wyniosły ogółem 1.100.869,69 zł, z czego 

najistotniejsze pozycje to: 

a) wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 358.098,93 zł, w tym m.in.: 154.552,14 zł na 

zakup masy asfaltowej i materiały do oznakowania dróg, 60.319,85 zł na remonty dróg 

i przeglądy, 143.226,94 zł to zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi 

pozostałe, kwota 4.400,83 zł została wydatkowana na remont wiat przystankowych po 

dewastacji i montaż nowych, 
 

b) wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg gminnych wyniosły 733.869,93 

zł i były związane z następującymi zadaniami: 

 poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych 

zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w m. Rajgród, 

 przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej, 

 przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki, 

 przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie, 

 przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa, 

 przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy, 

 przebudowa drogi gminnej publicznej w m. Czarna Wieś. 
 

c) ponadto Gmina Rajgród w roku ubiegłym udzieliła Powiatowi Grajewskiemu dotacji 

celowej w wysokości 28.078,00 zł na realizację zadnia pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1788B w Rydzewie”. 
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XI. Realizacja innych programów i strategii:  
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszenia: 

1. W roku 2021 samorząd gminy Rajgród realizował działania w ramach Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Zlecanie zadań następowało w drodze otwartych 

konkursów ofert: 

1) Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej 

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

Rajgrodu – wydatkowano 10.000,00 zł – pokryto koszty drukarskie wydania 4 numerów 

czasopisma w łącznej liczbie 1350 egz. Poprzez realizację zadania:  

 przybliżano osobom zainteresowanym działalność samorządu gminnego, 

przedstawiono relacje z sesji Rady Miejskiej, 

 upowszechniano działalność kulturalną, 

 promowano sport gminny, 

 popularyzowano lokalnych twórców kultury; 

 

2) Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się bądź 

uprawiającym sport lub rekreację na obszarze Jeziora Rajgrodzkiego – 

Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – wykorzystano 3.000,00 zł na 

zakup paliwa i olejów do ratowniczych łodzi motorowych i skutera ratowniczego.  

W ramach realizacji zadania w okresie od 12.07.2021 r. do 31.08.2021 r. ratownicy 

Białostockiego WOPR patrolowali na ratowniczych łodziach motorowych i skuterze 

ratowniczym obszar Jeziora Rajgrodzkiego oraz prowadzili działania prewencyjne. 

Ratownicy prowadzili rozmowy z osobami przebywającymi na akwenie na temat zasad 

bezpiecznej kąpieli, informowali o numerze ratunkowym nad wodą 601 100 100 oraz 

zachęcali do instalacji w telefonie aplikacji „Na ratunek” oraz prowadzeniu pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Taka akcja była prowadzona m.in. podczas pokazów 

ratownictwa wodnego w dniu 18 lipca 2021 r. na plaży w Rajgrodzie podczas Dni 

Rajgrodu.  
 

 

3) Rejs po Augustowskich jeziorach i rzekach – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

„Przyszłość” w Mieczach – wydatkowano 2.000,00 zł. W ramach realizacji zadania  

w dniu 29.08.2021 r. mieszkańcy Gminy Rajgród odbyli rejs po Augustowskich 

jeziorach i rzekach. Rejs katamaranem Doliną Rospudy pozwolił uczestnikom pogłębić 

wiedzę na temat rzek i jezior Augustowskich. Ta forma rozrywki zaktywizowała 

mieszkańców o biernym nastawieniu oraz osoby mało aktywne, jak również pozwoliła 

poznać inną formę spędzania czasu wolnego z rodziną i  przyjaciółmi.  
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4) Rodzinny Piknik Sportowy – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi 

„MEDIATOR” w Kosówce – wydatkowano 2.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego, 

nagród dla uczestników pikniku oraz produktów spożywczych. W ramach realizacji 

zadania w dniu 12.08.2021 r. w świetlicy wiejskiej w Kosówce odbył się Rodzinny 

Piknik Sportowy, w którym udział wzięli mieszkańcy Kosówki i okolicznych wsi  

w różnym przedziale wiekowym – około 60 osób Pozyskany w trakcie realizacji zadania 

sprzęt sportowy będzie wykorzystywany podczas innych wydarzeń organizowanych 

przez Stowarzyszenie „Mediator” w celu integracji społeczeństwa i szerzenia 

aktywności fizycznej;  
 

5) Sport to zdrowie – Koło Gospodyń Wiejskich w Biebrzy – wydatkowano 2.000,00 zł 

– w ramach realizacji zadania w dniu 21.08.2021 r. odbył się Piknik sportowy  

w Biebrzy. Zakupiono sprzęt sportowy tj. zestaw do gry w siatkówkę, skakanki, medale 

dla uczestników pikniku sportowego, zorganizowano poczęstunek dla uczestników, 

najmłodsi mogli skorzystać z zabawek dmuchanych; 
 

6) Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego – Stowarzyszenie Rowerowe „RAJ 

TEAM RAJGRÓD” – wykorzystano 2.000,00 zł na organizację IV Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego w dniu 26 września 2021 r. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania to m.in. 

organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych, upowszechnianie kultury 

fizycznej, zainteresowanie mieszkańców turystyką rowerową. Przyznane środki 

przeznaczono na zakup gadżetów promocyjnych dla uczestników rajdu (kubki, breloki, 

medale) oraz organizację ogniska dla uczestników rajdu (zakup żywności);  

 

7) Aktywna świetlica w Pieńczykowie – Stowarzyszenie „Pieńczykowiacy”  

w Pieńczykowie – wykorzystano kwotę 2.000,00 zł na organizację w dniu 24.07.2021 

r. rodzinnego turnieju w mini grach zespołowych tj. cymbergaja, piłkarzyki, tenis 

stołowy, strzały i rzuty do celu. W turnieju wzięło udział 11 rodzin z Pieńczykowa, 

Pieńczykówka i Sołk. Turniej zakończono wspólnym poczęstunkiem przygotowanym 

przez członków Stowarzyszenia i Koło Gospodyń Wiejskich w  Pieńczykowie.   

W ramach zadania zakupiono stół bilardowy, który trafił na wyposażenie świetlicy;  
 

 

8) Piknik rodzinny – Koło Gospody Wiejskich w Bełdzie – wykorzystano kwotę 2.000,00 

zł na organizację w dniu 29 sierpnia 2021 r. pikniku rodzinnego, w tym zakup artykułów 

spożywczych i wynajem zjeżdżalni dmuchanych. Zorganizowano gry i zabawy dla 

dzieci i dorosłych. Główną atrakcją były dmuchane zjeżdżalnie. Koło Gospodyń 

Wiejskich w Bełdzie przygotowało specjały kuchni regionalnej; 
 

9) Piknik integracyjny z elementami folkloru ludowego – Koło Gospodyń Wiejskich  

w Rydzewie – wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. W ramach realizacji zadania w dniu 22 

sierpnia 2022 r. zorganizowano piknik na terenie świetlicy wiejskiej w Rydzewie. 
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Uczestnikami pikniku były członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rydzewie, 

członkowie OSP  w Rydzewie, mieszkańcy Rydzewa i okolic. Zakupiono artykuły 

spożywcze i inne materiały niezbędne do organizacji pikniku, opłacono wynajem 

dmuchanych zabawek; 

 

10) Organizacja pikniku rodzinnego – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Biebrza – 

wydatkowano kwotę 2.000,00 zł - w ramach realizacji zadania w dniu 11 września 2021 

r. w miejscowości Biebrza zorganizowano piknik i rodzinny dla mieszkańców Gminy 

Rajgród. W trakcie pikniku odbyły się konkursy i zabawy, w których wzięły udział 

dzieci i dorośli. W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze i inne materiały 

niezbędne do organizacji pikniku, w tym namiot z nadrukiem; 
 

11) 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 Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie – 

wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano na terenie 

Gminy Rajgród otwarte regaty żeglarskie: 

a) Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego” (03.07.2021 r.), 

b) Regaty z okazji Dni Rajgrodu o Puchar Burmistrza Rajgrodu (17-18.07.2021r.), 

c) Integracyjne Regaty „Niepełnosprawni pod żaglami YC ARCUS” (07.08.2021 r.), 

d) Integracyjne Regaty „Pożegnanie wakacji 2021” (11. – 12.09.2021 r.), 

e) Integracyjne Regaty „Zakończenie sezonu żeglarskiego 2021” (16.10.2021 r.). 

 

Zawody cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a przyznane 

środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników regat żeglarskich.  
 

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 2021 na terenie Gminy Rajgród funkcjonowało 7 kół gospodyń wiejskich: 

1) Koło Gospodyń Wiejskich w Bełdzie – Zaradne Bełdzianki, 

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Biebrzy, 

3) Koło Gospodyń Wiejskich w Kosówce, 

4) Koło Gospodyń Wiejskich w Pieńczykowie, 

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Rydzewie, 

6) Koło Gospodyń Wiejskich w Woźnejwsi, 

7) Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Piotrowskiej. 

 

Natomiast w mieście Rajgród funkcjonowała jako grupa nieformalna Klub Nowoczesnej 

Pani Domu „Rajgrodzkie Babeczki”, 
  
Koła gospodyń wiejskich aktywnie działały w zakresie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych 

na rzecz społeczności lokalnych, reprezentując swoje miejscowości zarówno w Gminie,  

w powiecie, jak i województwie.  
 

W roku 2021 Koło Gospodyń Wiejskich w Bełdzie zajęło I Miejsce w powiecie 

grajewskim, a Koło Gospodyń Wiejskich w Biebrzy II miejsce w kategorii Koło Gospodyń 

Wiejskich Roku, w największym w Polsce plebiscycie wiejskim i rolniczym – „Mistrzowie 

Agro 2021”.  



51 
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kosówce zajęło trzecie miejsce w siódmej edycji 

Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej w kategorii działania skierowane do społeczności 

jednej bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy za inicjatywę „Lato zamknięte w słoiku – 

warsztaty kulinarne”.  

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2021 r. przedstawicielkom kół wręczono 

pamiątkowe wyróżnienia. Dyplomy otrzymały również sołtyski Ewa Karwowska z Karwowa 

za zajęcie II Miejsca oraz Alicja Matysiewicz za zajęcie IV miejsca w powiecie grajewskim w 

kategorii Sołtys Roku w konkursie „Mistrzowie Agro 2021”. 

 

Natomiast, na jednej z wcześniejszych sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie 

okolicznościowy grawerton z rąk Burmistrza Rajgrodu odebrała Pani Anna Jagłowska – 

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bełdzie za wyróżnienie w konkursie „Polska 

wieś smakuje”. KGW Bełda zgłosiło do konkursu przepis na kiszone ogórki ze studni, za który 

otrzymały wyróżnienie w kategorii kiszonki z warzyw i owoców. 
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Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rajgród 
 

W roku 2021 wykonywano w szczególności, ujęte w Programie prace porządkowo-

remontowe na cmentarzach żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w Bełdzie, 

Czarnej Wsi, Kosiłach 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 prace remontowe cmentarza w Kosówce Gmina pozyskała dofinansowanie 

od Wojewody Podlaskiego w wysokości 6.500,00 zł. 

 

 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii  

 

W roku 2021 w ramach realizacji programu: 

1) odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na 

leczenie odwykowe skierowano 4 osoby, 

2) wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży, oraz 14 zezwoleń – w miejscu sprzedaży, 

3) wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – we 

wszystkich przypadkach było to spowodowane likwidacją punktu sprzedaży, dokonano 

kontroli 4 punktów sprzedaży, 

4) sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej „Otwórz się na 

pomoc” – edukacja i przeciwdziałanie zagrożeniom i różnym problemom społecznym 

dzieci, m. in. zdrowie psychiczne w dobie pandemii. W ramach kampanii powstały: 

a) iDOC – interaktywny i grywalny film. Powstały film jest grą, w której gracz dokonuje 

wyborów w temacie uzależnień i bezpieczeństwa w sieci. Film dostępny jest na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, 

b) dodatek drukowany „Otwórz się na pomoc” – dodatek w ilości 500 egz., który został 

udostępniony mieszkańcom Gminy Rajgród. 

Kwota przeprowadzenie kampanii: 4.920 zł; 

5) dofinansowano udział uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rajgród w 

lekkoatletycznych zgrupowaniach sportowych organizowanych w Spale oraz w Szklarskiej 

Porębie, 

6) sfinansowano udział 10 dzieci z terenu Gminy Rajgród w obozie piłkarskim z elementami 

profilaktyki uzależnień w okresie 24.07 – 04.08.2021 r.  w miejscowości Biały Dunajec, 

kwota dofinansowania to 4.000,00 zł; 

 

7) udzielono dofinansowania w wysokości 1.000,00 zł do zakupu nagród na konkurs dla 

dzieci na najładniejszy strój w Rajgrodzkiej Paradzie Bajkowej organizowanej przez 

Bibliotekę Publiczną w Rajgrodzie. Impreza odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 r., 
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8) udzielono dofinansowania działań 4 Rajgrodzkiej Drużyny Harcerskiej „Ora et labora”,  

w ramach których zakupiono odzież harcerską (koszt: 2.497,73 zł) oraz zakupiono 3 

namioty (koszt: 1.317,00 zł); 

9) sfinansowano program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „W pułapce uzależnień”.  

Program poruszał problemy i zagrożenia związane z narkotykami, dopalaczami, przemocą 

i internatem. Program zrealizowano w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Rajgrodzie  

w dniu 26.11.2021 r. Koszt przeprowadzenia programu – 1.300,00 zł; 

10) udzielono dofinansowania wyjazdu dzieci do Teatru Lalki i Aktora w Łomży w dniu  

31 października 2021 r. Wyjazd zorganizowany został przez Bibliotekę Publiczną  

w Rajgrodzie. Koszt wynajęcia autokaru: 700,00 zł; 

11) sfinansowano zakup nagród dla uczestników projektu profilaktyczno – edukacyjnego pod 

hasłem: „Bądź uprzejmy i życzliwy a uczynisz świat szczęśliwym” organizowanego przez 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie. Koszt zakupu nagród: 499,85 zł; 

12) zakupiono broszury edukacyjne z zakresu rozwiazywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania przemocy domowej. Broszury udostępniono dla mieszkańców Gminy 

Rajgród. Koszt zakupu broszur: 315,00 zł; 

13) w ramach Dni Rajgrodu: 

a) w dniu 16 lipca 2021 r. zorganizowano Gminny Turniej Piłki Nożnej. W imprezie 

udział wzięły dzieci, młodzież oraz dorośli. Sfinansowano m.in. zakup nagród dla 

uczestników turnieju, artykułów spożywczych na ognisko w trakcie trwania turnieju - 

koszt organizacji turnieju: 2.940,13 zł, 

b) w dniu 17 lipca 2021 r. zorganizowano Turniej Siatkówki Plażowej Amatorów, który 

odbył się na Plaży Miejskiej w Rajgrodzie - koszt organizacji turnieju: 1.933,44 zł, 

c) sfinansowano oprawę artystyczną pikniku plenerowego zawierającego program 

profilaktyczny (program animacyjny) dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom od 

mediów cyfrowych. Piknik odbył się w Rajgrodzie w dniu 17 lipca 2021 r. - koszt 

organizacji pikniku: 2.500,00 zł. 

 

Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami 
 

W roku 2021 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 110.500,00 zł, w roku 2021 odłowiono 25 psów. Na koniec 2021 r. w schronisku 

przebywało 29 psów, w roku 2021 adoptowano 41 psów odłowionych z terenu Gminy 

Rajgród; 

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 Związkiem Komunalnym Biebrza prowadzona była akcja kastracji  

i sterylizacji psów, które mają swoich właścicieli. Akcja objęto 30 zwierząt (26 zabiegów 

sterylizacji i 4 zabiegi kastracji) - łączna wartość udzielonego dofinansowania to 3.576,00 

zł, z czego ze środków Związku Komunalnego Biebrza – 2.235,00 zł i ze środków Gminy 

– 1.341,00 zł.  
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XII. Kultura 

 
W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich 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 - w roku 2021: 

1) Dom Kultury w Rajgrodzie był realizatorem projektu pn. ,,Podniesienie atrakcyjności 

turystycznej i regionalnej Gminy Rajgród”. Dofinansowanie pozyskano jeszcze w roku 

2020 ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach 

Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialne”, objętego Programem 

Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Kwota całego projektu wynosiła 

183 788,00 zł.  

 

W ramach Dni Rajgrodu:  

a) w dniu 16 lipca 2021 r. odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej. Rywalizowano w 2 

kategoriach: Szkoły Podstawowe i Open (zawodnicy powyżej 16 lat). W pierwszej 

kategorii wystartowały 4 drużyny, a w drugiej – 6. Zwycięzcą w kategorii Open została 

Jegrznia Rajgród, 

 

 
 

b) w dniu 17 lipca 2021 r. rozegrano X Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Amatorów  

o Puchar Burmistrza Rajgrodu. W zawodach udział więzło 7 drużyn.  
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c) w dniu 18 lipca 2021 r. odbyły się X Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Rajgrodu. 

W regatach wzięło udział ogółem 15 żeglarzy. 

 

d) w dniu 18 lipca 2021 r. odbyło się VI Sympozjum Regionalne tym razem pod nazwą 

,,Bohaterowie z naszego podwórka – strażak ochotnik. W setną rocznicę powstania OSP 

w Bełdzie i OSP w Rydzewie.”. Po sympozjum przybyli goście mieli okazję obejrzeć 

wystawę fotograficzną upamiętniającą ponad stuletnią  działalność OSP Bełda i OSP 

Rydzewo oraz wystawę eksponatów sprzętu strażackiego z dawnych lat (eksponaty 

udostępniły jednostki OSP z naszej gminy oraz Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie). 

O ponad 100 letniej historii swoich jednostek straży pożarnej opowiadali druh Łukasz 

Zawistowski z OSP Bełda oraz druh Zdzisław Machul – Prezes OSP Rydzewo. Zebrani 

mogli również obejrzeć nagrane w formie filmików wspomnienia strażaków seniorów, 

związane z działaniem straży z Bełdy i Rydzewa. Istotnym wydarzeniem podczas 

Sympozjum było wręczenie przez Wojewodę Podlaskiego przyznanych przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za Ofiarność i Odwagę druhowi 

Gustawowi Laskowskiemu z OSP Rydzewo oraz druhowi Wojciechowi Kuczyńskiemu 

z OSP Bełda. Strażacy otrzymali medale – po zawnioskowaniu przez Burmistrza 

Rajgrodu – za swoje zaangażowanie i udział w akcji gaszenia pożaru w Biebrzańskim 

Parku Narodowym w 2020 r.  
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e) w części artystycznej - odbyły się muzyczne występy May Zyskowskiej, Moniki 

Bogdanowicz oraz Natalii Mroczkowskiej. Taneczny układ  zaprezentowały  dzieci  

z Gminy Rajgród uczestniczące na co dzień w zajęciach  tanecznych  Szkoły Tańca 

Paaro. Rockowym występem umilił wszystkim czas, zespół ,,Radioaktywni”, którego 

część członków zespołu pochodzi z Rajgrodu. Kabaretowy występ pt. ,,Szczypawka” 

przedstawił Klub Seniora ,,Stokrotka”, jak zwykle bawiąc lokalną publiczność. 

Wieczorne występy rozpoczął zespół InPuls, który zaprezentował covery polskich  

i zagranicznych przebojów. Główną gwiazdą wieczoru był zespół Akurat.  

Na zakończenie odbył się  nocny pokaz tańca z ogniem. 

 

f) w ramach Dni Rajgrodu ponadto: 

 harcerze z 4 Rajgrodzkiej Drużyny Harcerskiej ,,Ora et labora” uprzątnęli  

nadjeziorny teren od ul. Szkolnej przez Plaże Miejską po Górę Zamkową, 

 miało miejsce piana party, które przyniosło mnóstwo wrażeń, szczególnie dla 

najmłodszych uczestników Dni Rajgrodu, 

 Teatr Forma zaprezentował program animacyjny związany z uzależnieniami od 

mediów cyfrowych,  

 w sobotni wieczór odbyła się dyskoteka pod gwiazdami, 

 w dniu 18 lipca 2021 r. w Kościele pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie miała 

miejsce msza święta w intencji samorządu lokalnego i Ochotniczych Straży 

Pożarnych, koncelebrowana przez ks. Dziekana Hieronima Mojżuka, 

 odbyły się pokazy ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy 

organizowane przez PSP Grajewo, OSP Rajgród i Białostockie WOPR, 

 w ramach corocznej współpracy z Lokalną Grupą Działania ,,Biebrzański Dar 

Natury” dzieci mogły bezpłatnie korzystać z nadmuchiwanych zjeżdżalni i innych 

tego rodzaju zabawek. 
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2) w miesiącach styczeń – październik 2021 r. Dom Kultury w Rajgrodzie realizował projekt 

Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2020 Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci  

i Młodzieży. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 38.158,00 zł. W ramach działań 

projektowych w roku 2021 młodzież z Gminy Rajgród zorganizowała warsztaty  

z makramy, warsztaty z renowacji mebli, warsztaty z graffiti. Zorganizowano również 

trzydniowy wyjazd do Wrocławia i Krakowa oraz integracyjny wypad na kręgle do 

Białegostoku. We wrześniu nastąpiło oficjalne otwarcie powstałego w ramach projektu 

młodzieżowego klubu w Domu Kultury w Rajgrodzie; 

  

3) w miesiącach luty-kwiecień odbywał się cykl warsztatów kulinarnych dla dzieci z Gminy 

Rajgród; 

 

4) Dom Kultury w Rajgrodzie został zakwalifikowany do projektu ,,Sieć na kulturę”  

w podregionie suwalskim. Projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych 

pracowników instytucji kultury i rozwoju kompetencji cyfrowych  dzieci i młodzieży.  

W miesiącach maj - czerwiec przeprowadzono 33 godziny zajęć z dziećmi  

z projektowania graficznego w aplikacjach cyfrowych, podczas których dzieci nauczyły 

się obsługi wielu programów, a efekty można było podziwiać na stronie Domu Kultury. 

W ramach projektu instytucja otrzymała sprzęt cyfrowy w postaci sześciu laptopów; 
 

5) w kwietniu 2021 r. z okazji Dnia Ziemi zorganizowano akcję sadzenia drzew; 
 

6) od maja 2021 r. Dom Kultury w Rajgrodzie posiada własną stronę internetową: 

dkrajgrod.pl  
 

7) w dniu 29 maja 2021 r. zorganizowano obchody 190 rocznicy Bitwy pod Rajgrodem.  

W ramach obchodów ustawiono uroczyste straże przy kapliczce, złożono kwiaty pod 

obeliskiem w Parku Miejski w Rajgrodzie, a wieczorem odbyło się uroczyste  obrzędowe 

ognisko harcerskie na Górze Zamkowej. 

Podczas polskiej ofensywy dowodzonej przez gen. Antoniego Giełguda, wojska 

powstańcze wyparły z Łomży wojska rosyjskie dowodzone przez gen. Fabiana Gottlieba von 

der Osten-Sackena. Siły rosyjskie wycofały się pod Rajgród, gdzie 22 maja 1831 r. rozpoczęły 

przygotowania do obrony.  

Po bitwie pod Ostrołęką wojska gen. Giełguda ruszyły na Litwę. W tym samym czasie 

wojska gen. Osten-Sackena wyruszyły z Rajgrodu w celu zajęcia Łomży. 29 maja 1831 r.  

w okolicach wsi Miecze doszło do potyczki straży przedniej Giełguda z zaskoczonymi 

jednostkami rosyjskimi. Rosjanie ponieśli duże straty i wycofali się ponownie do Rajgrodu.  

Polskie uderzenie na Rajgród rozpoczęło okrążanie sił rosyjskich i zmusił ich do cofnięcia 

się do Augustowa. Rosyjskie straty wynosiły 800 zabitych i 1200 wziętych do niewoli. Straty 

po stronie polskiej były niewielkie.  
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Polskie zwycięstwo pod Rajgrodem otworzyło Polakom drogę na Litwę, gdzie działały 

już polskie oddziały powstańcze. Bitwa pod Rajgrodem jest jedną z nielicznych wygranych 

bitew w czasie powstania listopadowego.  

Jak podają miejscowe źródła, na grobach poległych polskich powstańców postawiono 

kapliczkę, która znajduje się naprzeciw cmentarza za miastem na ulicy Warszawskiej. 

 

8) w dniu 1 czerwca 2021 r. zorganizowano Dzień Dziecka. Podczas tego dnia dzieci mogły 

skorzystać z takich atrakcji jak: animacje, bańki mydlane, gry i zabawy, skręcanie 

balonów oraz słodkiego poczęstunku w postaci gofrów; 
 

9) w czerwcu  obchodziliśmy Noc Świętojańską z Domem Kultury. Na plaży miejskiej  

w Rajgrodzie odbyło się wspólne ognisko, tańce, plecenie wianków, szukanie kwiatu 

paproci oraz tradycyjne puszczanie wianków na wodzie. Rozstrzygnięty został również 

konkurs na najpiękniejszy wianek; 
 

10) w sierpniu 2021 r. Dom Kultury w Rajgrodzie zorganizował warsztaty letnie.  

Z wypoczynku skorzystało 20. dzieci i młodzieży z Gminy Rajgród w wieku od 6 do 15 

lat. Podczas zajęć uczestnicy skorzystali z wielu atrakcji przeprowadzonych przez 

pracowników instytucji. W ramach warsztatów odbyły się: zajęcia tematyczne  

o zdrowym odżywianiu, dyskoteka integracyjna, warsztaty komiksowe, zajęcia 

plastyczne,  warsztaty tworzenia mydełek, zajęcia z kickboxingu. Na koniec letnich zajęć 

całą grupą odwiedziła park trampolin w Ełku i restaurację McDonald s; 
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11) Dom Kultury w Rajgrodzie otrzymał dotację w Konkursie Małe granty Programu 

Równać Szanse 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 

Fundacje Civis Polonus. Grant opiewał na kwotę 8.500,00 zł. W ramach działań 

projektowych młodzież z Gminy Rajgród zorganizowała spotkanie integracyjne, 

warsztaty ze stolarstwa, gdzie sami stworzyli miejsce rekreacji pod Domem Kultury oraz 

oznaczyli szlak młodzieży harcerskiej; 
 

12) od września 2021 r. Dom Kultury w Rajgrodzie prowadzi zajęcia animacyjno plastyczne 

dla dzieci oraz zajęcia kickboxingu dla każdej grupy wiekowej; 
 

13) w miesiącu październiku 2021 r. odbyła się kolejna edycja Dnia Szczupaka. W programie 

znalazły się: zawody wędkarskie, konkurs kulinarny, konkurs plastyczny dla dzieci oraz 

biesiada przy ognisku w towarzystwie akompaniamentu zespołu biesiadnego.  
 

Imprezę, jak co roku, rozpoczęto zawodami wędkarskimi. Niedzielnego poranka  

o wschodzie słońca, z przystani wędkarskiej w Rajgrodzie wędkarze wyruszyli na połów 

ryb na Jeziorze Rajgrodzkim. Zawody trwały pięć godzin. W samo południe wędkarze 

wraz z swoimi połowem, stawili się na Plaży Miejskiej w Rajgrodzie, gdzie pod okiem 

komisji dokonano zważenia oraz pomiaru złowionych ryb: 

a) I miejsce za największą złowioną rybę - Antoni Kucharski (szczupak 70cm), 

b) I miejsce za największą wagę złowionych ryb – Stanisław Dobrydnio (7,64 kg). 
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W konkursie kulinarnym na faszerowanego szczupaka po rajgrodzku, po zaciętej 

rywalizacji, zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich Pieńczykowo, nieznacznie wyprzedzając 

Klub Nowoczesnej Pani Domu Rajgrodzkie Babeczki. 

 

Po kulinarnych doznaniach nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla 

dzieci. Konkurs ,,W toni jeziora” był inspirowany legendą o podwodnym kwiecie paproci i miał 

na celu  zachęcenie dzieci w wieku 6-13 lat do sięgania po regionalne wydawnictwa. 

 

 

14) w dniu 11 listopada 2021 r. współorganizacja III Rajgrodzkiego Biegu Niepodległości – 

wspólnie z Urzędem Miejskim w Rajgrodzie. Biegi odbywały się na 2 dystansach – 2 i 5 

km.  

 

15) od miesiąca listopada 2021 r. Dom Kultury w Rajgrodzie prowadzi zajęcia z tańca 

polskiego; 
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16) w grudniu 2021 r. Dom Kultury w Rajgrodzie zaprosił wszystkie dzieci na spotkanie  

z Mikołajem. W ramach mikołajowego święta  zorganizowano gry i zabawy, konkurs na 

najdłuższy łańcuch, ubrano choinkę. Na koniec naszego spotkania nastąpiło rozdanie 

prezentów oraz wspólne kolędowanie; 
 

17) od stycznia 2020 roku Dom Kultury w Rajgrodzie prowadzi Kuchnię. Kuchnia obsługuje 

ok 250 obiadów dziennie dla dzieci z szkół z terenu naszej gminy, wydaje obiady 

komercyjne oraz obsługuje cateringi zewnętrzne. W roku 2021 żywiono dzieci z trzech 

szkół z terenu Gminy Rajgród, zorganizowano 13 cateringów zewnętrznych oraz 

obsługiwano imprezy gminne, w miesiącach letnich żywiono obozowiczów z obozów 

sportowych na terenie naszej gminy. W Kuchni w roku 2021 pracowało 5 osób na pełnych 

etatach. 
 

18) od marca 2020 r. w Domu Kultury w Rajgrodzie pomieszczenie na swoją harcówkę 

otrzymała 4 Drużyna Harcerska ,,Ora et labora”. Od tej pory ściśle współpracuje z Domem 

Kultury. 
 

 

 

 

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie w roku 2021: 

1) Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 

a) Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie -13416 wol., 

b) Filia Biblioteczna w Bełdzie - 2945 wol., 

c) Filia Biblioteczna w Woźnejwsi -1113 wol. 

Stan  księgozbioru na koniec roku 2021 wyniósł – 17.474 wol. W 2021 r. zakupiono 351 

książek, w tym 63 książki z dotacji Biblioteki Narodowej. W darach biblioteka otrzymała 50 

sztuk książek od Polenergia Farma Wiatrowa oraz 18 sztuk książek nowych od anonimowego 

darczyńcy.  

 

2) Biblioteka zaprenumerowanych miała 4 tytuły prasowe, dodatkowo 1 tytuł otrzymywany 

bezpłatnie (Rajgrodzkie Echa). Czasopisma dostępne były tylko w Bibliotece  

w Rajgrodzie. Na miejscu udostępnionych było 390 egz. czasopism i 410 egz. 

wypożyczonych na zewnątrz, 
 

3) Liczbę wypożyczeń przedstawia poniższa tabela: 
 

Miejscowość Liczba 

użytkowników 

Liczba 

wypożyczeń 

Liczba 

odwiedzin 

Rajgród 405 10135 4552 

Bełda 150 1300 550 

Woźnawieś 25 140 70 

Razem 580 11575 5172 

 

4) w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu 

pracy, księgowa na 1/4 etatu i osoba sprzątająca na 3/8 etatu. Łącznie 4 osoby, 
 

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

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

zainteresowanych. Również w pozostałych punktach osoby z zewnątrz mogą skorzystać 
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z komputerów posiadających dostęp do szerokopasmowego internetu (ogółem 14 

spośród 18 komputerów). W roku 2021 kawiarenki internetowe odwiedziło 1627 osób; 
 

7) w Bibliotece, podobnie, jak w latach poprzednich, funkcjonował kącik książki pn. 

„Szczęśliwi ludzie czytają książki i piją kawę”, 
 
 

8) Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie w 2021 roku otrzymała dofinansowanie  

z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 

„Partnerstwo dla książki” na realizację projektu „Bibliofrajda- tu będzie się działo”  

w kwocie 10.100,00zł.   

 

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. Odbyło się 47 imprez (pogadanki, lekcje 

biblioteczne, przeglądy książek, inscenizacje, wycieczki szkolne, Noc Bibliotek dla dzieci  

i dorosłych, zajęcia wieczorno-nocne, teatrzyki, konkursy, warsztaty plastyczne, zajęcia  

w ramach projektu Bibliofrajda- tu będzie się działo! ), w których uczestniczyło 644 osoby.  

 

Z dodatkowych inicjatyw podejmujących przez bibliotekę były spotkania autorskie online 

z Małgorzatą Swedrowską; Koncert słowno- muzyczny z okazji 11 listopada zorganizowany 

wspólnie z seniorami z Klubu Stokrotka; konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń”, 

spotkanie autorskie z Wojciechem Więckowskim, koncert poezji śpiewanej pod 

przewodnictwem Łukasza Kraujutowicza, zorganizowano również wyjazdy do Teatru Lalek  

i Aktora do Łomży.  
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Światowy Dzień Poezji 

W dniu 21 marca 2021 r. z okazji Światowego Dnia Poezji Biblioteka Publiczna  

w Rajgrodzie zaprosiła chętne osoby do  literackiej zabawy pisania wspólnego wiersza o dowolnej 

tematyce. Polegało to na tym, że  pracownik Biblioteki zaczął pierwszy wers, a następna osoba pisała 

kolejny. A oto efekt: 

„Miło by było, gdyby tak przenieść się w czasie. 

Porozmawiać z kolegami spotkanymi w pierwszej w klasie. 

Znów zacząć wszystko od białej karty... 

Iść do szkoły, zdobywać wiedzę, jak to było przed laty, 

bo to lubią wszystkie małolaty. 

Do tych chwil beztroskich, niespełnionych marzeń... 

Gdzie nie miały znaczenia poglądy, a najważniejsze były 

spotkania z kolegami, psikusy, żarty... 

I nasz talent do dobrej zabawy nieodparty. 

  

Powrócić na chwilę w beztroski czas rajgrodzkiego lata. 

Gdzie nie było wirusa, pandemii, a imprezy na „ dechach'' trwały w  pełni. 

I byłoby wszystko nie na żarty.... 

Gdyby tylko los odwrócił karty. 

I bar „ Pod Sielawą” był w Rajgrodzie otwarty. 

Spotkalibyśmy się tam wszyscy, świętując wiosenny poranek śliczny. 

Zrzucilibyśmy z twarzy zasłony, maski i w koło rozpromieniłyby się 

naszych uśmiechów blaski. 

I znowu życie stałoby się piękne, 

przyjemne, radosne... 

Gdy z przyjaciółmi u boku byśmy przywitali wiosnę. 

Ciesząc się razem z zachodzącego słońca w jeziorze, 

które jest nasze, Rajgrodzkie i piękniejsze niż niejedno morze. 

  

Tymczasem żyjmy nadzieją i wiarą, 

że zły czas minie i znowu zdrowie, szczęście i radość 

zawita w Polskiej krainie.”. 

 

 

 

 

 

XIII. Działalność promocyjna: 

W roku 2021 Gmina Rajgród podejmowała działania promocyjne, jak np.: 

1) Spotkania z okazji Dnia Sołtysa 

11 marca 2021 r. w świetlicach wiejskich w Rydzewie, Bełdzie i Woźnejwsi odbyły się spotkania  

z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. 

Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Sekretarzem Gminy wręczyli 

Sołtysom dyplomy z życzeniami. Panie Sołtys otrzymały również róże z okazji Dnia Kobiet. 

Sołtysom pogratulowano licznych sukcesów i działań na rzecz rozwoju swoich miejscowości 

i tym samym całej Gminy. Podziękowano także za sumiennie wykonywaną pracę i za ogrom 

zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia społeczności gminy, życząc dalszych sukcesów, 
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wytrwałości w tej trudnej, społecznej pracy, satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków, 

przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz wszelkiej pomyślności. 

Ze względu na ten szczególny dzień przedstawiciele rajgrodzkiego samorządu przywieźli na 

każde spotkanie specjalny tort. Poszczególne spotkania i posiłki przygotowała lokalna społeczność, 

dla której należą się słowa uznania i podziękowania. 

  

  

 

2) Nawiązanie współpracy z nurkami ze Stowarzyszenia Scubamaniak 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Burmistrz Rajgrodu – Ireneusz Gliniecki w obecności Radnego 

Sejmiku Województwa Podlaskiego – Jacka Piorunka, podpisał umowę z Prezesem 

Stowarzyszenia Scubamaniak Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza – Andrzejem Gutowskim. 

Przedmiotem umowy była promocja Gminy Rajgród poprzez realizację następujących działań: 

 promocja wydarzeń historycznych z okresu I i II Wojny Światowej na obszarze Jeziora 

Rajgrodzkiego, 

 udział członków Stowarzyszenia Scubamaniak Grupa Poszukiwawczo – Ratunkowa w 

realizacji programu telewizyjnego „Poszukiwacze historii” w przypadku zlokalizowania i 

potwierdzenia zalegania zabytkowych pojazdów na dnie jeziora, 

 penetracja podwodna okolic Góry Zamkowej w celu potwierdzenia występowania śladów 

po osadnictwie, 

 sprzątanie portu Y. C. Arcus przed i po sezonie letnim, 

 sprzątnięcie plaży w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnego „Knieja” ze śmieci 

zalegających pod powierzchnią wody. 
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Nurkowie z Łomży już zaczęli badać historię drewnianego mostu wybudowanego w 1915 

r. łączącego dwa brzegi Jeziora Rajgrodzkiego. Odkryto, iż elementy mostu spoczywają na dnie 

jeziora, podobnie jak drabiniaste wozy konne z ładunkiem. 

Nadmienić należy, iż współpraca Scubamaniak z naszą gminą trwa od dłuższego czasu. 

Członkowie stowarzyszenia już od kilku lat sprzątają śmieci zalegające pod powierzchnią wody 

w porcie Y.C. Arcus. 

  

 

Natomiast w dniu 6 marca 2022 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Łomża 

oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Scubamaniak zaprezentowali na Plaży Miejskiej  

w Rajgrodzie pokaz ratownictwa lodowego. Była to doskonała okazja do zdobycia profesjonalnej, 

praktycznej wiedzy na temat jak zachować się, gdy załamie się pod nami lód oraz zasad udzielania 

pierwszej pomocy osobom tonącym. 

 

3) Iswim iRun Series 2021  

W dniu 26 czerwca 2021 r. w Rajgrodzie odbyła się trzecia już edycja zawodów pływacko 

- biegowych iSwim iRun Series 2021, których współorganizatorem jest Gmina Rajgród, 

Podlaski Okręgowy Związek Pływacki oraz Stowarzyszenie Iswim Irun. Do udziału  

w zawodach zgłosiło się niemal 300 zawodników zarówno z Polski, jak i z zagranicy.  

Każdy z uczestników imprezy otrzymał pamiątkowy medal, a za pierwsze 3 miejsca w każdej 

konkurencji i kategorii, wręczane były puchary i nagrody rzeczowe. 

W ramach zawodów przeprowadzono następujące konkurencje: 

 Mistrzostwa Podlasia Juniorów i Młodzików 

 Maratony Pływackie 1500 metrów 

 Maratony Pływackie 5000 metrów 

  iSwim Kids 

http://www.iswimirun.pl/wp-content/uploads/2021/06/MLODZIKI-1500-m.pdf
http://www.iswimirun.pl/wp-content/uploads/2021/06/OPEN-1500-m.pdf
http://www.iswimirun.pl/wp-content/uploads/2021/06/OPEN-5000-m.pdf
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o KIDS 50 metrów z rodzicem 

o KIDS 50 metrów 

o KIDS 150 metrów 

 Swim Run – 1500 swim + 11500 run 

o SWIMRUN DUETY 

o SWIMRUN SOLO 

  

W konkurencji Swimrun brały też udział duety służb mundurowych, reprezentujących 

m.in.: UK Army - Rajgród, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Wydział 

Żandarmerii Wojskowej Białystok, Żandarmerię Wojskowa Warszawa, Podlaski Oddział 

Straży Granicznej, Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy, Komendę Miejska Policji  

w Białymstoku, 6 batalion powietrznodesantowy Kraków, Oddział Specjalny Żandarmerii 

Wojskowej w Warszawie,18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, 13 batalion lekkiej piechoty 

 w Łomży, 11 batalion lekkiej piechoty w Białymstoku, Odział Specjalny Żandarmerii 

Wojskowej Mińsk Mazowiecki. 

Start nastąpił z plaży w Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjnym "Knieja" w Rajgrodzie. 

Natomiast meta zlokalizowana była na plaży miejskiej w Rajgrodzie.  

 

http://www.iswimirun.pl/wp-content/uploads/2021/06/KIDS-50-m-z-rodzicem.pdf
http://www.iswimirun.pl/wp-content/uploads/2021/06/KIDS-50-m.pdf
http://www.iswimirun.pl/wp-content/uploads/2021/06/KIDS-150-m.pdf
http://www.iswimirun.pl/wp-content/uploads/2021/06/SWIM-RUN-DUETY.pdf
http://www.iswimirun.pl/wp-content/uploads/2021/06/SWIM-RUN-SOLO.pdf
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Jak można wyczytać na stronie internetowej www.podlaskiozp.pl :„iSwim iRun to nie tylko 

rywalizacja sportowa, ale też wspaniale spędzony czas w pięknych okolicznościach przyrody  

w połączeniu z dobrą zabawą i wypoczynkiem dla całych rodzin i uczestników zawodów.  

W trakcie imprezy każdy mógł odpocząć na plaży, dzieci mogły pobawić się  na dmuchanej 

zjeżdżalni i dmuchanym zamku, zaś trochę starsi i dorośli mogli podziwiać sprzęt wojskowy 

wystawiony przez 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy,  1 Podlaską Brygadę Obrony 

Terytorialnej oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Łomży. Na stoisku wystawionym przez 

Komendę Powiatową Policji w Grajewie można było dowiedzieć się o bezpiecznym spędzaniu 

czasu nad wodą. Natomiast kuchnia polowa z 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego  

w Białymstoku częstowała zmęczonych zawodników oraz kibiców przepyszną, wojskową 

grochówką.”. 

 

4) 77 rocznica bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami 

W dniu 8 września 2021 r. odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą bitwy 9 Pułku 

Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. 

Było to największe starcie oddziałów partyzanckich AK w ramach Akcji „Burza” z 

Niemcami między Wilnem a Warszawą. Niemal 400 osobowy oddział partyzancki dowodzony 

przez rotmistrza Wiktora Konopko ps. „Grom” prowadził walki z dziesięciokrotnie 

liczniejszymi oddziałami niemieckimi. W bitwie zginęło ok. 110 partyzantów i ok. 1500 

Niemców. Do dnia dzisiejszego dokładna liczb ofiar nie jest znana. 

Hołd poległym bohaterom oddali samorządowcy, leśnicy, służby mundurowe i harcerze. 

Gmina Rajgród jak co roku była współorganizatorem uroczystości. 

  
 

http://www.podlaskiozp.pl/
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5) Sołectwo Pieńczykowo w konkursie „Fundusz sołecki" 

 

W dniu 15 października 2021 r. Sołtys Pieńczykowa – Helena Santorowska wraz z 

przedstawicielami swojego sołectwa uczestniczyła w finale IV edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 

Przed rozstrzygnięciem konkursu, zebrani mieli możliwość zapoznania się z następującym 

blokiem tematycznym: 30-lecie ruchu stowarzyszeń sołtysów w Polsce, geneza konkursu 

„Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” oraz „SMARTdziałania mieszkańców obszarów 

wiejskich”.  

Na zakończenie rozstrzygnięto IV edycję Ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – 

najlepsza inicjatywa”, w którym startowało Sołectwo Pieńczykowo. Do konkursu Gmina 

Rajgród zgłosiła przedsięwzięcie pn.: Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości 

Pieńczykowo. 

Komisje oceniły ponad 183 projekty (dwa razy więcej w porównaniu do roku ubiegłego), z 

których wyłoniono 16 laureatów na etap krajowy – w którym znalazło się również Sołectwo 

Pieńczykowo. 

Przedstawiciele sołectwa odebrali z rąk Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – 

Ireneusza Niewiarowskiego dyplom za udział w konkursie oraz czek na kwotę 1000,00 zł. 

Konkurs został zorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 

  

Na sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie w dniu 30 listopada 2021 r. Państwo Helena  

i Paweł Santorowscy - jako osoby reprezentujące Sołectwo Pieńczykowo - przedstawili 

prezentację projektu związanego z zagospodarowaniem działki, na której znajduje się świetlica 

wiejska.  

List z podziękowaniem Sołectwu Pieńczykowo  za reprezentowanie Województwa 

Podlaskiego w ogólnopolskim konkursie od Artura Kosickiego - Marszałka Województwa 

Podlaskiego odczytała Wanda Mieczkowska – Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. Jacek 

Piorunek – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego wręczył okolicznościowe upominki od 
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Zarządu Województwa Podlaskiego. Okolicznościowy grawerton z gratulacjami i podziękowaniem 

wręczyli przedstawiciele rajgrodzkiego samorządu: Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie, 

Burmistrz Rajgrodu, Sekretarz Gminy oraz Skrabnik Gminy. W imieniu Powiatu Grajewskiego 

gratulacje złożył Marek Kostrzewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego.  

 

6) V regaty żeglarskie OSP Województwa Podlaskiego 

W dniu 9 października 2021 r. na Jeziorze Rajgrodzkim odbyły się V Regaty Żeglarskie 

OSP Województwa Podlaskiego w Rajgrodzie. Organizatorem regat był Burmistrz Rajgrodu 

oraz Yacht Club "ARCUS" w Łomży Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Rajgrodzie.  

Regaty miały na celu popularyzację żeglarstwa, walorów krajoznawczych i turystycznych 

Ziemi Rajgrodzkiej wśród druhów strażaków województwa podlaskiego. 

W regatach wzięło udział 15 żeglarzy – 5 załóg. Startowali w klasie jachtów kabinowych. 

Zwycięzcą regat została jednostka OSP w Rydzewie. 

 

  

 

7) Obchody 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdzie 

W dniu 7 sierpnia 2021 r. społeczność wsi Bełda w uroczysty sposób świętowała 100-lecie 

powstania jednostki ochotniczej straży pożarnej. Swoistym preludium do świętowania tejże 

rocznicy było zorganizowane w ramach Dni Rajgrodu Sympozjum Regionalne „Bohaterowie 

z naszego podwórka – strażak ochotnik. W setną rocznicę powołania OSP w Bełdzie i OSP  

w Rydzewie”. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą świętą odprawianą w rajgrodzkim kościele 

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Mszę celebrował Ksiądz Dziekan Hieronim 

Mojżuk, a czynny udział w liturgii wzięli strażacy z OSP w Bełdzie.  

Dalsza część uroczystości miała miejsce przed remizą – świetlicą wiejską w Bełdzie, gdzie 

zaproszonych gości powitał Pan Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Rajgrodu. 
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Odznaczenie „Wzorowy Strażak” otrzymało 4 druhów OSP w Bełdzie: Łukasz 

Zawistowski, Adam Jamiński, Bogusław Kuczyński oraz Wojciech Kuczyński. 
 

Okolicznościowy, niezwykle interesujący i pełen odniesień do historii referat z okazji 100-

lecia istnienia OSP w Bełdzie wygłosił Komendant Miejsko-Gminny Zarządu OSP  

w Rajgrodzie – druh Łukasz Zawistowski. 
 

Burmistrz Rajgrodu wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rajgrodzie, 

Sekretarzem Gminy oraz Zastępcą Komendant Wojewódzkiego PSP w Białymstoku  

i Komendantem Miejsko-Gminnym OSP w Rajgrodzie wręczyli podziękowania dla 

najstarszych druhów z OSP Bełda: Jerzego Wierzbickiego, Tycława Jagłowskiego, Wojsława 

Jamińskiego i Mariana Domaradzkiego. 

 

Na koniec uroczystości Zarząd OSP w Bełdzie otrzymał z rąk Burmistrza Rajgrodu 

okolicznościowy grawerton i czek na kwotę 2500 zł. 

 

8) Obchody 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie 

W dniu 22 sierpnia 2021 r. obchody swojego 100-lecia istnienia obchodziła Ochotnicza 

Straż Pożarna w Rydzewie. Obchody połączone były z festynem zorganizowanym przez koła 

gospodyń wiejskich z Rydzewa, Kosówki i Wólki Piotrowskiej. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 mszą świętą odprawianą w rydzewskim kościele 

pw. Świętego Wojciecha.  Mszę celebrował ksiądz Jarosław Sutuła, a czynny udział w liturgii 

wzięli strażacy z OSP w Rydzewie. Dalsza część uroczystości miała miejsce przed remizą – 

świetlicą wiejską w Rydzewie, gdzie zaproszonych gości powitał Pan Ireneusz Gliniecki – 

Burmistrz Rajgrodu. 
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W trakcie uroczystości uhonorowano strażaków z jednostki OSP Rydzewo: 

 Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Bogdan Wysocki, 

 Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: druh Zbigniew Janowski, druh 

Karol Żelazko i druh Tomasz Laskowski, 

 Brązowym „Podlaskim Krzyżem Floriańskim” odznaczono Zdzisława Machul i Jerzego 

Zyskowskiego, 

 odznaczenie „Wzorowy Strażak” otrzymali: Karolina Żelazko, Grzegorz Grala, Daniel 

Zawistowski, Dariusz Mikulski, Daniel Sebastian Gbur i Szymon Jabłoński. 

  

Okolicznościowy referat z okazji 100-lecia istnienia OSP w Rydzewie wygłosił druh 

Zdzisław Machul - Prezes OSP Rydzewo. 

  

Burmistrz Rajgrodu wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rajgrodzie, 

Sekretarzem Gminy oraz Komendantem Miejsko-Gminnym OSP w Rajgrodzie wręczyli 

podziękowania dla najstarszych druhów z OSP Rydzewo: Krzysztofa Iżbickiego, Heronima 

Waszkiewicza, Józefa Karwowskiego, Edwarda Czyżewskiego. 
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 Zarząd OSP w Rydzewie otrzymał z rąk Burmistrza Rajgrodu okolicznościowy grawerton i 

czek na kwotę 2500 zł. 

 

Z okazji jubileuszu 100-lecia OSP w Bełdzie i OSP w Rydzewie, Gmina Rajgród, z inicjatywy 

Burmistrza Rajgrodu Ireneusza Glinieckiego wybiła pamiątkowe medale. Przewodniczący Rady 

Miejskiej – Marek Bućko, Burmistrz Gminy Rajgród – Ireneusz Gliniecki oraz Sekretarz Gminy – 

Piotr Milewski na sesji w dniu 27 sierpnia 2021 r. wręczyli odznaczenia Prezesowi OSP w Bełdzie 

dh. Adamowi Jamińskiemu i Prezesowi OSP w Rydzewie dh. Zdzisławowi Machul. 

 

9) Gmina Rajgród w akcji „Paczuszka dla maluszka” 

Urząd Miejski w Rajgrodzie oraz Dom 

Kultury, Biblioteka Publiczna, Zespół 

Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie oraz 

Szkoła Podstawowa w Rydzewie włączyły się 

do akcji charytatywnej „Paczuszka dla 

maluszka”. Gmina Rajgród zakupiła pięć 

żywych choinek, które zostały udekorowane 

„paczuszkowymi” bombkami. Pod drzewkami 

w każdej jednostce zbierano świąteczne paczki. 

Ogólnie zebrano 25 paczek z 

artykułami higienicznymi oraz przekazano na 

konto fundacji darowiznę w kwocie 810,31 zł. 
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W dniu 18 lutego 2022 r. Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz 

Gliniecki przekazał zebrane dary do DPS dla Dzieci i Młodzieży 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w 

Studzienicznej. 

Ta bożonarodzeniowa akcja, trwa od 2013 r. 

Organizatorem jest Fundacja Małych Stópek. Jej 

adresatami są podobnie jak w ubiegłych latach 

zaprzyjaźnione instytucje takie jak: domy dziecka, domy 

małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja.  

  

 

 

 

 

XIV. Inne zagadnienia realizowane w roku 2021: 
1) W roku 2021 gazeta samorządowa Wspólnota, w rankingu tzw. „Miast innych” uplasowała 

Gminę Rajgród na 141 lokacie w Polsce na 610 miasteczek pod względem średnich 

wydatków inwestycyjnych per capita na mieszkańca Gminy za lata 2018-2020, z kwotą 

1.189,50 zł na mieszkańca. W roku 2020 Gmina sklasyfikowana była na miejscu 25  

w Polsce z kwotą 1.713,36 na mieszkańca za lata 2017-2019, w roku 2019 była na miejscu 

13, z kwotą 1.732,17 na mieszkańca za lata 2016-2018, a w roku 2018, nasza gmina 

zajmowała 29 miejsce za lata 2015-2017 z kwotą 1.117,08 na mieszkańca, 
 

2) w roku ubiegłym na terenie Gminy Rajgród, podobnie jak w całej Polsce prowadzony był 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z określonymi 

przepisami prawa zasadami, utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, przeprowadzono 

nabór rachmistrzów, w Urzędzie funkcjonował Gminny Punkt Spisowy, utworzono 

stanowisko do samospisu internetowego, a uprawnieni pracownicy Urzędu udzielali 

wyjaśnień zainteresowanym osobom. Ze wstępnych danych wynika, iż spisu dokonało ok. 

99% mieszkańców naszej gminy, jednakże podliczanie wyników jest w toku, 

 

3) Urząd Miejski w Rajgrodzie przyjął 733 wnioski od rolników ubiegających się o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – w pierwszej turze 385 

wniosków i 348 w drugiej tirze. Na rachunki bankowe rolników przekazano z tego tytułu 

ogółem 1.019.488,44 zł (dotacja z budżetu państwa),  
 

4) w okresie od 3 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. funkcjonowało przy Plaży Miejskiej  

w Rajgrodzie miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – zatrudnionych było  

2 ratowników wodnych – koszt funkcjonowania miejsca – 8.801,07 zł, z czego 7.151,27 zł 

to koszty związane z zatrudnieniem ratowników, pozostała kwota to wydatki związane  

z przeglądem technicznym sprzętu, wyżywienie ratowników oraz badania laboratoryjne 

wody, 
 

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

aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – w 2021 r. 

wpłynęło do Urzędu 17 wniosków o wpis, 
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6) od 10 czerwca 2021 r. wznowiono – po okresie pandemii koronawirusa - świadczenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób ustawowo uprawnionych. Dyżur prawnika odbywał 

się w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 12:00 

(pomoc świadczona na podstawie porozumienia z Powiatem Grajewskim),  

 

7) w roku 2021, podobnie jak w roku 2020 w Gminie Rajgród funkcjonowała szkółka 

piłkarska pn. „Akademia Małego Piłkarza”, na której to zajęcia uczęszczały dzieci w wieku 

od 4 do 12 lat, zajęcia odbywały się w hali gimnastycznej bądź na boisku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rajgrodzie.  

  

 

Burmistrz Rajgrodu 

 /-/ 

Ireneusz Gliniecki 
 

 

  

 


