Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Szudziałowo położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego i przylega
do granicy z Białorusią. Ponadto gmina graniczy z: gminą Sokółka, gminą Supraśl, gminą
Krynki oraz gminą Gródek. Jej powierzchnia wynosi 30 164 ha, podzielona jest na 34
sołectwa (43 miejscowości) i liczy ok. 3000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 10
osób na 1 km.2 i jest jedną z najniższych w województwie. Przez gminę przebiegają dwie
drogi wojewódzkie Krynki – Sokółka (nr 674) oraz droga Krynki – Białystok (nr 676).
Gmina ma charakter typowo rolniczy. Olbrzymim bogactwem gminy są lasy. Zajmują ok. 13
854 ha, co stanowi 45,9 % ogólnej powierzchni gminy, z czego ponad 70% znajduje
się w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Okolice Szudziałowa to zagłębie
borówki amerykańskiej i czarnej porzeczki. Wielohektarowe plantacje na stałe wpisały
się w lokalny krajobraz.

Na terenie gminy występują obszary i obiekty prawnie chronione: Park Krajobrazowy
Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. Sławińskiego, Obszar Krajobrazu Chronionego Wzgórz
Sokólskich. Usytuowane są również rezerwaty przyrody: Stare Biele, Góra Pieszczana, Stara
Dębina, Woronicza i Bahno w Borkach.
Siedziba władz gminy mieści się w miejscowości Szudziałowo. W tej miejscowości znajdują
się ważne dla funkcjonowania społeczności instytucje: gminny ośrodek pomocy społecznej,
gminny ośrodek animacji kultury i rekreacji, biblioteka gminna, ośrodek zdrowia, bank,
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kościół rzymskokatolicki, cmentarz grzebalny. Mieszkańcy gminy Szudziałowo tworzą
wspólnoty parafialne:
• parafie rzymskokatolickie: Szudziałowo, Minkowce, Krynki, Podlipki, Sokółka,
Wierzchlesie,
• parafie prawosławne: Ostrów Północny, Samogród, Wierzchlesie, Jurowlany oraz
Krynki.
Rozkład gruntów w obszarze gminy Szudziałowo przedstawia się następująco: powierzchnia
gruntów rolnych wynosi 14357 ha, co stanowi 47,6 % powierzchni, natomiast powierzchnia
lasów i gruntów leśnych wynosi 14475 ha co stanowi 48,0 % powierzchni, pozostałe grunty i
nieużytki 1332 ha – 4,4% powierzchni. Ilość gospodarstw rolnych w gminie Szudziałowo
wynosi 1685. Na terenie gminy dominują gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha i
więcej, z czego wszystkie prowadzą działalność rolniczą. Drugą grupą pod względem
liczebności są gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 5 ha. Gospodarstwa o powierzchni
w przedziale 5-10 ha jest 159 (wszystkie prowadzą działalność rolniczą), zaś jednostek do 1
ha użytków rolnych jest 956. W gminie uprawiany jest głównie owies, żyto, pszenżyto. W
mniejszym stopniu jęczmień ozimy, mieszanki zbożowe ozime, warzywa gruntowe,
kukurydza na ziarno. Jeśli zaś chodzi o produkcję zwierzęcą w gminie Szudziałowo głównie
dominowały gospodarstwa rolne, które zajmują się chowem bydła oraz drobiu kurzego, w
mniejszym stopniu trzodą chlewną.
Pod względem typologicznym gleby gminy Szudziałowo są mało zróżnicowane. Na
obszarze gminy Szudziałowo dominują typy gleb: gleby pseudobielicowe, gleby piaskowe
rożnych typów genetycznych oraz gleby brunatne wyługowane.
Bonitacja gruntów ornych gminy Szudziałowo (ha) , przedstawia się następująco:
Klasa I Klasa
II
-

Klasa
IIIa
32

Klasa
IIIb
804

Klasa
IVa
3277

Klasa
IVb
3629

Klasa
V
3132

Klasa
VI
1103

Klasa
VIz
247

Bonitacja użytków zielonych gminy Szudziałowo (ha), przedstawia sią następująco:
Klasa I
-

Klasa II Klasa III
90

Klasa IV
1296

Klasa V
914

Klasa VI
423

Klasa VIz
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Olbrzymim bogactwem gminy są lasy. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 144
475 ha i stanowią 48% całkowitej powierzchni gminy Szudziałowo. Lasy państwowe należą
do Nadleśnictwa Krynki oraz Nadleśnictwa Supraśl, które zajmują 92,8% ogólnej
powierzchni lasów gminy występują w zwartym kompleksie Puszczy Knyszyńskiej w
południowo - zachodniej części gminy. Lasy prywatne stanowią 7,2% ogólnej powierzchni
lasów, są znacznie rozdrobnione i występują głównie w północno - wschodniej części gminy.
Pod względem hydrograficznym gmina Szudziałowo należy w 51% do zlewni Narwi
(Wisła) i w 49% do zlewni Niemna. Łączna powierzchnia wód otwartych wynosi 72 ha, co
stanowi 0,2% obszaru gminy.
Głównym elementem sieci hydrograficznej gminy jest rzeka Słoja dopływ Supraśli.
Głównymi jej dopływami są rzeki Starzynka i Poczopówka. Zachodnią część gminy
odwodniają drobne dopływy rzeki Sokołdy - Kowszowka, Langa i Woronicza. Północno
-wschodnia część gminy odwodniana jest przez bezimienne cieki leżące w zlewni Niemna.
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Gmina Szudziałowo jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych z oddziałami
przedszkolnymi: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstań Narodowych w Szudziałowie
oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach.
Dowóz uczniów do szkół, w drodze rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, świadczyła
firma PKS NOVA.
W Gminie Szudziałowo funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie
2. Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie
Ustrój Gminy
Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina (rozumiana jako
wspólnota samorządowa wraz z odpowiednim terytorium) posiada osobowość prawną,
wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy, która rozpatruje i rozstrzyga w
formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Ze swojego składu
powołuje ona stałe lub tymczasowe komisje do realizacji poszczególnych zadań. Obsługę
organizacyjną i techniczno-kancelaryjną Rady i jej organów oraz radnych sprawują
pracownicy urzędu (ds. obsługi Rady Gminy i jej organów, organizacji wyborów i referendów
oraz pracownik zastępujący), którzy współpracują również z przewodniczącymi organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, tj. sołtysami w zakresie prowadzenia
dokumentacji z działalności tych jednostek, uczestnicząc w zebraniach sprawozdawczowyborczych organów jednostek pomocniczych.
W stosunkach publicznoprawnych Gminę Szudziałowo reprezentuje Wójt Gminy, który
wykonuje uchwały Rady Gminy, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa i
nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy urzędu gminy,
którego jest kierownikiem. Sprawami związanymi ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru
nad pracą urzędu gminy zajmuje się Sekretarz Gminy, natomiast zakres zadań związanych z
gospodarką finansową oraz realizacją budżetu należy do Skarbnika Gminy.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 506) o ustroju gminy stanowi jej statut. Uchwałą Nr XXVI.170.2018 Rady
Gminy Szudziałowo z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
uchwalono Statut Gminy Szudziałowo.
Sołectwa
Gminy
Szudziałowo:
Babiki,
Boratyńszczyzna,
Chmielowszczyzna,
Grzybowszczyzna, Harkawicze, Horczaki, Jeziorek – Rowek, Knyszewicze, Kozłowy Ług,
Lipowy Most, Łaźnisko, Minkowce, Miszkieniki Wielkie, Nowinka, Nowe Trzciano, Nowy
Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki,Poczopek-Markowy Wygon, Słoja, Słójka,
Słójka-Borowszczyzna, Sosnowik, Suchynicze, Sukowicze, Szczęsnowicze, Szudziałowo,
Talkowszczyzna, Wierzchlesie, Wojnowce, Usnarz Górny, Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka.
Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o
55 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 3011 osób, w tym 1512 kobiet i 1499
mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 241osób, a
liczba mieszkańców 192osób.
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•

liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 776osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1094 osób.
• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 495, a liczba mieszkańców:
213.
Migracje przebiegały w kierunku miasta i zagranicy i związane były z możliwością podjęcia
pracy. W 2018 r. narodziło się w gminie Szudziałowo 29 osób, a zmarło 52 osób w tym 30
mężczyzn i 22 kobiety.
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Szudziałowo
Strukturę organizacyjną urzędu określa Zarządzenie Nr 178.2017 Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 18 września 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Szudziałowo. Dokument ten był zmieniany: Zarządzeniem Nr 194.2017 Wójta Gminy
Szudziałowo z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Szudziałowie oraz Zarządzeniem nr 11.2018 Wójta Gminy Szudziałowo z
dnia 31 grudnia 2018 roku.
Ostatecznie, w roku 2018 struktura organizacyjna urzędu przedstawiała się następująco:
Kierownictwo urzędu stanowią: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy. W skład urzędu wchodzą: referat organizacyjny, którym kieruje Sekretarz Gminy,
referat finansowy, którym kieruje Skarbnik Gminy, referat obsługi jednostek, którym kieruje
Główny księgowy referatu, urząd stanu cywilnego, którym kieruje Kierownik USC oraz
samodzielne stanowiska pracy: ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i
osp, inspektor ochrony danych oraz pion ochrony informacji niejawnych. W związku z
brakiem zainteresowania zatrudnieniem na umowy o pracę, pozostałe samodzielne stanowiska
pracy są obsadzone osobami zatrudnionymi na podstawie umowy cywilnoprawnej:
informatyk, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnik ds. ochrony informacji
niejawnych.
Przynależność Gminy Szudziałowo do związków i stowarzyszeń
Gmina Szudziałowo jest członkiem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
oraz Lokalnej grupy działania Szlak Tatarski.
Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania Szlak Tatarski określone zostało Uchwałą Nr
XV/86/08 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przystąpienia
Gminy Szudziałowo do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski”
obejmującego obszar gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra, Uchwałą Nr
VI.36.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
kontynuowania członkostwa Gminy Szudziałowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Szlak
Tatarski z siedzibą w Sokółce w okresie programowania PROW 2014-2020 oraz Uchwałą Nr
V.28.2015 Rady gminy Szudziałowo z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/86/08 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 26 września 2008 roku w sprawie
przystąpienia Gminy Szudziałowo do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Szlak
Tatarski” obejmującego obszar gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra.
Zapisami tej ostatniej uchwały Rada Gminy Szudziałowo oddelegowała Tadeusza
Tokarewicza Wójta Gminy do reprezentowania Gminy Szudziałowo w stowarzyszeniu.
Na mocy ww. uchwał Gmina Szudziałowo w roku 2018 zobowiązana była do wpłacenia
składki członkowskiej w wysokości 5.000,00 zł. Z zobowiązania tego się wywiązała.
Członkostwo w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego określa Uchwała Nr
IV/20/11 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do
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stowarzyszenia o nazwie: „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Uchwała
w swych zapisach określa, że Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Wójt. Składka z tytułu
członkostwa w roku 2018 wyniosła 919,80 zł.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Na terenie gminy w 2018 roku funkcjonowały następujące organizacje pozarządowe:
1. Uczniowski Klub Sportowy Sudovia,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Szudziałowo,
4. Caritas,
5. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie,
6. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Wielkiej,
7. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesiu,
8. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Usnarzu Górnym,
9. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sukowiczach.
Dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy przyjęła Program współpracy Gminy
Szudziałowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018 rok. Jego głównym zadaniem było dążenie do harmonijnej i partnerskiej współpracy
pomiędzy Gminą a organizacjami, dla jak najlepszego zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.
Przedmiotem współpracy Gminy Szudziałowo z organizacjami pozarządowymi była
przede wszystkim realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile
zadania te są zadaniami własnymi gminy, wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym.
W roku 2018 Gmina Szudziałowo na dotacje dla organizacji pozarządowych
przeznaczyła 42.000,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert po 20.000,00 zł
otrzymały Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Uczniowski Klub Sportowy Sudovia.
2.000,00 zł Gmina Szudziałowo przekazała Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny, w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu regrantingowego. Ze środków przekazanych SFL skorzystało
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo pozyskując dotację z SFL w wysokości
4.000,00 zł.
W przypadku UKS „Sudovia” kwota dotacji pokryła koszta opłat za sędziowanie,
opłat statutowych do PZPN, koszt dojazdów zawodników na zawody i treningi,
ubezpieczenia, zakup akcesoriów do prania strojów sportowych, dofinansowanie do obozów
sportowych, zakup licencji klubowych, odpowiednie przygotowanie boiska.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego opierały się na umożliwieniu
zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży, rozwijanie uzdolnień i realizacji zainteresowań
młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia (zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii),
rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, organizowanie i współorganizowanie
zawodów sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, udział drożyny seniorów i orlików w
rozgrywkach ligowych piłki nożnej.
Caritas Archidiecezji Białostockiej z dotacji pokrywała wynagrodzenie pielęgniarek
środowiskowych, zakup artykułów medycznych (lekarstw, środków higienicznych i
ochronnych), wywóz materiałów medycznych, koszt zakupu paliwa do samochodu oraz
koszty jego eksploatacji.
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W ramach zadania Caritas kontynuowała działalności Stacji Opieki na terenie gminy
Szudziałowo. Działalność Stacji służyła zapewnieniu kompleksowej, profesjonalnej opieki
seniorom.
Zgodnie z przewidzianymi przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego, na
organizacjach pozarządowych z którymi zostały podpisane stosowne umowy leżał obowiązek
sprawozdawczy. Zarówno Sudovia jak i Caritas wywiązały się z niego przedkładając
stosowne sprawozdania, gdzie uwzględniono sposób zagospodarowania środków
pochodzących z dofinansowania.
Działalność gospodarcza w gminie Szudziałowo
Działalność gospodarcza w gminie Szudziałowo związana jest głównie z rolnictwem,
gospodarką leśną, budownictwem i handlem. Do największych przedsiębiorców na terenie
gminy należą: Firmy państwowe: Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku, Nadleśnictwo
Supraśl, Placówka Straży Granicznej w Szudziałowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w
Szudziałowie, Firmy prywatne: PPUH Agropol Sp. z o.o., Gospodarstwo Ogrodnicze
Stanisław Trzonkowski, Gospodarstwo Ogrodnicze Wilczewscy, Ostrovia Sp. j. M. Trwoga,
M. Trwoga.
W 2012 roku w całym kraju wprowadzono zmiany dotyczące rejestracji
przedsiębiorców. Aktualna baza przedsiębiorców znajduje się w Centralnej Ewidencji
Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
która jest ogólnodostępna. Według dostępnych danych liczba zarejestrowanych wpisów
działalności gospodarczej na terenie Gminy Szudziałowo wynosi 70. W roku 2018 nowych
wpisów dokonało 5 przedsiębiorców, zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej
dokonało 6 przedsiębiorców , wznowień wykonywania działalności gospodarczej dokonało 2
przedsiębiorców i 8 zdecydowało się na zamknięcie czyli wykreślenie z CEIDG.
Liczba wpisów według rodzajów działalności na dzień 31.12.2018r.
L.p. Rodzaj działalności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
mieszana)
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem
pozyskiwania produktów leśnych
Pozyskiwanie drewna
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Produkcja wyrobów tartacznych
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z
korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Produkcja mebli kuchennych
Naprawa i konserwacja maszyn
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków

Ilość
działalności
3
2
1
9
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych
Przygotowanie terenu pod budowę
Wykonywanie instalacji elektrycznych
Tynkowanie
Zakładanie stolarki budowlanej
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz
dla zwierząt
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i
targowiskach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
Działalność taksówek osobowych
Transport drogowy towarów
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
Działalność związana z oprogramowaniem
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne
Pozostałe badania i analizy techniczne
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Praktyka lekarska ogólna
Praktyka pielęgniarek i położnych
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
7
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
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Rada Gminy
W 2018 roku Rada Gminy poprzedniej kadencji przyjęła ogółem 42 uchwały. Często
zajmowała się sprawami budżetowymi, w tym zmianami budżetu i Wieloletniej Prognozy
Finansowej, udzieleniem pomocy finansowej powiatowi, analizowaniem przebiegu
wykonania budżetu i absolutorium.
W związku z koniecznością urealnienia opłat za odbiór odpadów przyjęła nowe zasady
dokonywania wpłat, co wiązało się również ze zmianą wzoru deklaracji. Przyjęła program
opieki nad zwierzętami. Określiła zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych oraz ilość zezwoleń na sprzedaż napojów. Zmniejszona została ilość zezwoleń
możliwych do udzielenia. Ustaliła też odstępstwa od zasad polegające na możliwości
wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż podczas imprez oraz w przeddzień nowego
roku. Jak co roku przyjęła program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wpływy do budżetu w kwocie 31.000 zł pochodziły z tytułu udzielonych zezwoleń i
sprzedaży napojów. W 2018 roku łączna ilość zezwoleń wynosiła 18, a sprzedaż wszystkich
napojów alkoholowych wyniosła na kwotę 2.367.697 zł. Uzyskane środki przeznaczone
zostały na profilaktykę prowadzoną w szkołach oraz przez GOAKiR, w tym organizację
imprez propagujących trzeźwość oraz na zakup nagród uczestnikom. Część w wysokości
4.500 zł wykorzystana została na zakup artykułów kancelaryjnych oraz komputera na
potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i funkcjonowanie Zespołów
Interdyscyplinarnych.
Kilkakrotnie Rada zajmowała się podziałem gminy na okręgi wyborcze i obwody
głosowania. Ostatecznie jednak, w związku z zastrzeżeniami, podziału dokonał Komisarz
Wyborczy w Suwałkach.
Został opracowany nowy Statut Gminy. Organ nadzoru wyraził aprobatę i nowa Rada
pracuje na podstawie tego dokumentu. Przyjęty został też Program Rewitalizacji. Będzie mógł
być wykorzystany przy wnioskach wymagających takiego programu.
Ponadto podwyższono stawki ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach do
kwoty 18 zł za godzinę, przeznaczono do sprzedaży nieruchomości, których wartość wyniosła
powyżej 20 tys. zł.
Rada Gminy zdecydowała o wyrażeniu zgody na nawiązanie współpracy
transgranicznej z samorządami Litwy i Rosji, przewidując możliwość uzyskania środków
unijnych.
Określiła nowe zapisy Regulaminu wypłacania składników wynagrodzeń
nauczycielom, które w pewnym stopniu poprawiły sytuację materialną tej grupy społecznej.
Obniżyła stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadkach budowy urządzeń
internetowych.
W związku ze zmianą przepisów określiła nowe stawki wynagrodzenia Wójta Gminy
oraz przyjęła projekt Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
W 2018 po wyborach samorządowych nowa Rada Gminy przyjęła 22 uchwały.
Na pierwszych sesjach były to uchwały organizacyjne zmierzające do Wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy, powołania składów Komisji i
wyboru ich Przewodniczących, ustalenia diet radnym i wynagrodzenia Wójta Gminy.
Podejmowano uchwały o zmianach w budżecie oraz uchwalono budżet na 2019 rok i
WPF oraz program profilaktyki na 2019 rok. Wprowadzono zmiany w Statucie GOPS w
związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Mając na celu rozszerzenie
kręgu osób korzystających z dożywiania podwyższyła kryterium dochodowe do tego celu
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oraz ustaliła zasady zwrotu wydatków na ten cel. Uchwaliła program wspierania rodziny i
program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zwolniła z podatku od nieruchomości, z których korzystają podmioty ochrony
przeciwpożarowej. Ponadto upoważniła Wójta Gminy do zawarcia umowy na opracowanie
projektu budowy wodociągu do Łaźniska w 2019 roku, oraz zgodę na powierzenie dowozu
ucznia Stowarzyszeniu „Edukator”.
W omawianym okresie zastrzeżenia do uchwał wniósł Komisarz Wyborczy.
Wojewoda oraz Regionalna Izba Obrachunkowa nie podejmowały działań w zakresie
unieważnienia uchwał.
Sytuacja finansowa gminy
A. Stan finansów Gminy Szudziałowo na dzień 31.12.2018 r.
1.
Struktura dochodów kształtuje się następująco:
a)
dochody bieżące – 98,61 %
b)
dochody majątkowe – 1,39 %
2. Największy udział w dochodach ogółem stanowią podatki i opłaty lokalne, w tym udziały we
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych - 36,73.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych gminnie ustawami – 32,36 %.
4. Subwencja ogólna, w tym oświatowa i wyrównawcza – 29,52 %.
5. Struktura wydatków kształtuje się następująco:
a) wydatki bieżące – 92,29 %
b) wydatki majątkowe – 7,71 %
5. Największy udział w wydatkach stanowiły wydatki następujących zadań:
a) Pomoc społeczna i Rodzina - 27,22 %
b) Oświata i wychowanie – 26,18 %
c) Administracja publiczna – 11,12 %
d) Zakład gospodarki komunalnej - 7,29 %
e) Transport i łączność – 7,66 %
B. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się w następująco:
1.Wykonanie dochodów -13.203.541,63 zł, w tym:
a) dochody bieżące – 13.016.509,63 zł, b) dochody majątkowe – 187.032 zł
2. Wykonanie wydatków– 13.399.607,46 zł: bieżące – 12.365.885,28 zł, majątkowe – 1.033.722,18 zł
3. Wynik budżetu Gminy Szudziałowo zamknął się deficytem w wysokości 196.065,83 zł., który
został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
4. W 2018 roku gmina pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych
z następujących źródeł:
a) z budżetu UE - 19.098,90 zł.
b) z budżetu państwa – 14.000 zł.
c) z Powiatu Sokólskiego – 63.069 zł
d) z Urzędu Marszałkowskiego – 10.000 zł.
e) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Białymstoku- 33.663 zł.
5. Pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie 207.636,40 zł. pochodzące:
a) ze sprzedaży mienia – 123. 963 zł,
b) z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego – 83.673,40 zł.
C. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r.
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek-Pierożki na dł. 223 m – 183.455,73 zł.
2. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na przebudowę drogi
Zubrzyca Wielka-Minkowce – 696.091,45 zł.
3. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi w Ostrówku – 6.150 zł.
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4. Zakup samochodu ciężarowego – 88.560 zł.
5. Zakup piaskarki – 54.735 zł.
6. Dotacja dla PPSP – 2.000 zł.
7. Dokumentacja zagospodarowania terenu otwartej strefy aktywności – 2.730 zł
Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.
1

Dochody majątkowe

187.032,00

2

Dochody z subwencji ogólnej

1.681.975,00

3

Dochody z subwencji oświatowej

2.216.297,00

4

Dochody z tytułu dotacji i innych wpłat na zadania oświatowe

281.806,66

5

Dochody z tytułu dotacji na pomoc społeczną i rodzinę

3.284.473,58

6

Dochody z tytułu dotacji na pozostałe zadania własne i zlecone

773.388,67

7

Dochody z podatków i opłat

3.618.307,31

8

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne

333.870,45

9

Dochody uzyskane przez ZGK

472.777,92

10 Pozostałe dochody

353.613,04

Zrealizowane dochody

13.203.541,63

1

Wydatki inwestycyjne

1.033.722,18

2

Dotacja podmiotowa dla GOAKiR

365.000,00

3

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

3.647.257,23

4

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy

1.302.767,27

5

Pomoc społeczna i rodzina

3.647.060,62

6

Wydatki na rolnictwo

697.447,75

7

Drogi oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami

247.688,83

8

Obsługa długu

156.689,00

9

Wydatki ZGK

1.246.145,83

10 Pozostałe wydatki

1.055.828,75

Zrealizowane wydatki

13.399.607,46

1

Przychody budżetu (wolne środki)

644.834,03

2

Rozchody budżetu ( spłata pożyczek i kredytów)

60.000,00

3

Zadłużenie Gminy na 31.12.2018 r.

4.360.000,00
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Fundusz sołecki

Fundusz sołecki co do zasady stanowią środki, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na
wybrane przez siebie cele. Jednak ustawodawca określa sensu stricto warunki jakie muszą
być spełnione by przedsięwzięcie mogło być napędzane środkami pochodzącymi z funduszu:
• służyć poprawie życia mieszkańców,
• należeć do zadań własnych gminy,
• być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Wniosek musiał sprostać ponadto wymogom formalnym – musi być bowiem złożony w
stosownym terminie (do 30 września 2017 roku) a także wskazywać uzasadnienie
wnioskowanych inwestycji. Na rok 2018 wnioski złożyło 20 sołectw. Środki, które Rada
Gminy Szudziałowo przeznaczyła na realizację przedsięwzięć wynosiły 243.775,01 złotych.
W 2018 roku ze środków funduszu skorzystały następujące sołectwa: Słójka, Zubrzyca Mała,
Szudziałowo, Szczęsnowicze, Suchynicze, Usnarz Górny, Słoja, Chmielowszczyzna,
Zubrzyca Wielka. Realizowane cele w głównej mierze dotyczyły poprawy stanu nawierzchni
dróg, remontu remizy OSP, zakup tabliczek informacyjnych wskazujących numery posesji
mieszkańców. Wykorzystana kwota wynosiła 57.652,75 złotych
Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Obowiązuje
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Szudziałowo
uchwalone uchwałą nr Nr III/14/98 Rady Gminy w Szudziałowie z dnia 22.12.1998 roku,
zmiana zatwierdzona Uchwałą Nr XXV/133/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 10-092009 roku, zmiana zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Szudziałowo Nr XXX/II/171/10 z
dnia 29.06.2010 roku, zmiana zatwierdzona uchwałą Nr XXII.71.2011 Rady Gminy
Szudziałowo z dnia 6-12-2011 roku, zmiana zatwierdzona Zarządzeniem Zastępczym Nr 1
Wojewody Podlaskiego z dnia 21.11.2016 r. oraz Zarządzeniem Zastępczym Nr 2/AB/2018
Wojewody Podlaskiego z dnia 10.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia obszarów
udokumentowanych złóż do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy
Szudziałowo
W gminne obowiązują poniższe plany zagospodarowania przestrzennego:
LOKALIZACJA: obręb geodezyjny Boratyńszczyzna, działka nr 66
OBIEKT: zabudowa produkcyjno – usługowa z funkcją mieszkaniową wraz z urządzeniami
towarzyszącymi i zabudowa mieszkaniowa-zatwierdzony uchwałą Nr XXX/178/06 Rady
Gminy Szudziałowo z dnia 18 września 2006 roku (Dziennik Urzędowy Województwa
Podlaskiego z dnia 11 października 2006 roku nr 245 poz. 2421).
LOKALIZACJA – obręb geodezyjny Lipowy Most obejmujący działki nr: 183, 184, 185,
188/2, 188/4, 188/5, 189/2, 189/3, 189/4, 190/8 i 315
OBIEKT: zabudowa mieszkaniowa (zagrodowa agroturystyczna, pensjonatowa i letniskowa)
z dopuszczeniem jednorodzinnej – na zasadach wymienności oraz usług zdrowia i opieki
społecznej-zatwierdzony uchwałą Nr XXV/134/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 10
września 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 16 października
2009 roku nr 2003 poz. 2233).
LOKALIZACJA - obręb geodezyjny Słójka obejmujący działki nr 1/2, 19/2, 36/6, 9, 10, 30 i
34
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OBIEKT: powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego- zatwierdzony uchwałą Nr
XXVII/143/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 238 poz. 22945 z dnia 23 grudnia 2009 roku).
LOKALIZACJA - obręb geodezyjny Lipowy Most obejmujący działki nr 117/1, 117/2,
117/3, 117/6, 117/8, 117/10, 314/1, 314/2 i 314/3
OBIEKT: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - z dopuszczeniem letniskowej i
pensjonatowej, na zasadach wymienności oraz usług nieuciążliwych dla otoczenia, w tym
handlowych - zatwierdzony uchwałą Nr XXIX/155/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 05
marca 2010 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2010 roku
nr 55 poz. 933).
LOKALIZACJA – obręb geodezyjny Trzciano Stare (wieś Stare Trzciano) działka nr 75
OBIEKT: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa turystyczno – wypoczynkowa
– zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/173/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca
2010 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 189 poz. 2366 z dnia 29 lipca
2010 roku).
LOKALIZACJA: wieś Szudziałowo - obręb geodezyjny Szudziałowo działka nr 282/3
OBIEKT: teren oznaczony na rysunku zmiany symbolem 51 UI o powierzchni 0,7075 ha strażnica Straży Granicznej z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi zatwierdzony
Uchwałą Nr I/3/98 Rady Gminy w Szudziałowie z dnia 10 listopada 1998 roku (Dziennik
Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 24 poz. 272 z 1998 roku).
LOKALIZACJA: - wieś Ostrów Północny - obręb geodezyjny Ostrów Północny
27/2.

działka nr

OBIEKT: teren o powierzchni 0,75 ha oznaczony symbolem PU przeznacza się pod
zabudowę produkcyjno – usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingi i z
zielenią urządzoną zatwierdzony Uchwałą Nr 1/7/02 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 22
listopada 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 79 poz. 1612 z 2002
roku).
Lokalizacje inwestycji, w tym także inwestycji celu publicznego ustalane indywidualnie
w postępowaniu administracyjnym.
W roku 2018 wydano:
• 2 decyzje o lokalizacji inwestycji ceku publicznego na budowę stacji telefonii
komórkowej w miejscowościach: Horczaki, Ostrów Północny,
• 1 decyzję o lokalizacji inwestycji ceku publicznego na budowę biurowca
Nadleśnictwa Krynki,
• 1 decyzję o lokalizacji inwestycji ceku publicznego na przebudowę budynku świetlicy,
• 1 decyzję o lokalizacji inwestycji ceku publicznego na przebudowę drogi powiatowej,
• 2 decyzje o lokalizacji inwestycji ceku publicznego na budowę i przebudowę linii
energetycznych
Brak decyzji odmownych.
• 39 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 14 dotyczyło budynków mieszkalnych w
zabudowie jednorodzinnej, 10 dotyczyło budynków mieszkalnych w zabudowie
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zagrodowej, 5 decyzji dotyczyło stawów, a pozostałe dotyczyły głównie obiektów
związanych z rolnictwem.
Brak decyzji odmownych.
Program Rewitalizacji Gminy Szudziałowo na lata 2017-2022
Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Szudziałowo nr XXVIII.188.2018 z dn.19
kwietnia 2018 r. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie
co oznacza, że dotyczą wybranego obszaru gminy.
Jako obszar zdegradowany wyznaczono sołectwa: Babiki, Miszkienieki Wielkie, Nowy
Ostrów, Sosnowik, Szudziałowo, Wojnowce - obszar zamieszkuje 1045 osób na obszarze
34042 ha, czyli 11,28 % ogólnego obszaru.
Ryc. Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego.

•

•

Obszar rewitalizacji składają się z trzech podobszarów rewitalizacji:
podobszar rewitalizacji „Babiki” – zamieszkały przez 97 osób (3,14% ogółu
mieszkańców gminy), o powierzchni 5229206 m2 (1,73% całkowitej powierzchni
gminy),
podobszar rewitalizacji „Szudziałowo” – zamieszkały przez 699 osób (22,63% ogółu
mieszkańców gminy), o powierzchni 8495304m2 (2,82% całkowitej powierzchni
gminy).
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•

podobszar rewitalizacji „Wojnowce” – zamieszkały przez 123 osoby (3,98% ogółu
mieszkańców gminy), o powierzchni 8886253m2 (2,95% całkowitej powierzchni
gminy).

Łącznie obszar rewitalizacji zamieszkany jest przez 796 osób (29,75% ogółu mieszkańców
gminy) i zajmuje obszar 22610763m2 (7,50% całkowitej powierzchni gminy). Tym samym
obszary te spełniają kryteria wielkościowe dla obszarów rewitalizacji, jakie zostały określone
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014 – 2020.
Podobszary rewitalizacji obejmują tereny zamieszkałe znajdujące się w granicach
sołectw im odpowiadających. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji przedstawiono na
mapie zamieszczonej poniżej
Ryc. 23. Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji.

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji
stanowią przede wszystkim środki budżetowe gminy. Jednakże środki własne gminy
wspomagane będą środkami zewnętrznymi pochodzącymi m. in. ze środków Unii
Europejskiej. Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji strategii
obejmują:
– środki Unii Europejskiej – m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski
Fundusz
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– Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności,
Instrument Łącząc Europę, Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
– środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako
niezależne źródło finansowania,
– środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie
projektów lub jako niezależne źródło finansowania,
– inne środki publiczne – np. fundusze celowe,
– środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych,
– kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe
kierowane do JST.
Środki na realizację zadań z udziałem pozyskanych środków finansowych
L.p.

Nazwa zadania

1.

"Przebudowa drogi powiatowej nr
1275B Ostrówek-Pierożki na
długości 223 m, gmina Szudziałowo"
„Doposażenie jednostek OSP na
terenie gminy Szudziałowo”
„Budowa Otwartej Strefy
Aktywności – wariant podstawowy –
obiekt 1 w miejscowości
Szudziałowo, gmina Szudziałowo”
„Wyposażenie i modernizacja
GOAKIR w Szudziałowie”
„Doposażenie i remont Gminnej
Biblioteki w Szudziałowie”

2.
3.

4.
5.

6.
7.

„Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Szudziałowo”
„Opracowanie Programu
Rewitalizacji dla Gminy Szudziałowo
na lata 2017-2022”

Źródło
dofinansowania
PROW 2014-2020

Wartość
dofinansowania
57 316,00

Wartość ogólna
zadania
183 455,73

WFOŚiGW

33 663,00

56 106,19

MSiT
OSA 2018

25 000,00

59 000,00

PROW 2014-2020

30 000,00

50 000,00

PROGRAM
ODNOWY WSI
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO
WFOŚiGW

8 700,00

20 000,00

9 180,00

10 377,07

RPO

19 098,90

21 221,00

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
Informacje z zakresu gospodarowania odpadami
Od dnia 01 lipca 2013 roku na terenie Gminy Szudziałowo funkcjonuje nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi, którym zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Szudziałowo objęte
zostały wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości
niezamieszkałe np. firmy czy szkoły zobowiązane są do zawarcia indywidualnych umów na
odbieranie odpadów z jednostką wywozową.
Z dniem 01 lutego 2018 r., zgodnie z uchwałą Rady Gminy, zmieniono metodę naliczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z osoby zamieszkałej nieruchomość, na
gospodarstwo domowe - zróżnicowane w zależności od liczby osób tworzących
gospodarstwo domowe.
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Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Lp Rodzaj gospodarstwa
Miesięczna opłata za
Miesięczna opłata za
domowego
gospodarowanie
gospodarowanie gdy
odpadami zbieranymi i
odpady nie są zbierane i
odbieranymi w sposób
odbierane w sposób
selektywny
selektywny
1.

Gospodarstwo domowe
jednoosobowe:

2.

Gospodarstwo domowe
dwuosobowe:

3.

Gospodarstwo domowe
trzyosobowe:

4.

Gospodarstwo -domowe
czteroosobowe osobowe i
więcej-

15 zł

30 zł

30 zł

60 zł

40 zł

80 zł

45 zł

90 zł.

Mieszkańcy zadeklarowali w 2018r następującą ilość gospodarstw i podstawę do wyliczenia
stawki:
1. Gospodarstwo domowe 1 osobowe bez selekcji
– 15
2. Gospodarstwo domowe 2 osobowe bez selekcji
–
4
3. Gospodarstwo domowe 3 osobowe bez selekcji
–
2
4. Gospodarstwo domowe 4 osobowe bez selekcji
–
1
5. Gospodarstwo domowe 1 osobowe z selekcją
– 332
6. Gospodarstwo domowe 2 osobowe z selekcją
– 281
7. Gospodarstwo domowe 3 osobowe z selekcją
– 112
8. Gospodarstwo domowe 4 osobowe z selekcją
– 172
Odpady komunalne z terenu gminy Szudziałowo odbierane są w postaci zmieszanej oraz
selektywnej. Zbieranie w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu
gospodarki odpadami w gminie.
Selektywna zbiórka jest prowadzona w systemie pojemnikowym (wspólnoty mieszkaniowe) i
pojemnikowo –workowym (domy jednorodzinne) z podziałem na frakcje: papier, metale i
tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji.
Na obszarze gminy umiejscowiono 4 pojemniki tzw. „gniazda” ogólnodostępne,
przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W Gminie Szudziałowo
działa też PSZOK- punkt selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w którym
bezpłatnie przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Rodzaje
odpadów przyjmowanych to: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i sprzęt
elektryczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, opony, odpady
budowlane i remontowe - z prowadzonych samodzielnie remontów np. gruz betonowy,
ceglany, niezmieszane z innymi frakcjami odpadów, oraz odpady zielone, papieru i tektury,
szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzywa sztuczne, metale.
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W 2018 roku wpisane do Rejestru działalności regulowanej były cztery podmioty w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz cztery podmioty
prowadzące działalność w oparciu o zezwolenie, wykonujące usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z prowadzoną ewidencją na podstawie powierzonych ustawą zadań ,wg stanu na
dzień 31.12.2018 r. dokonano wpisu: 453 sztuk zbiorników bezodpływowych, 115 sztuk
przydomowych oczyszczalni oraz 117 podłączeń do kanalizacji.
Na początku 2018 r. w 12 miejscowościach zlokalizowano duże obszary, gdzie występują
odpady komunalne nagromadzone jako tzw. dzikie wysypiska, które zalegają od wielu lat.
Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r. na 3011 mieszkańców gminy przypadało 376,150 Mg
odpadów ogółem, w tym m. in.: 288,188 Mg - zmieszanych odpadów komunalnych, 1,760
Mg odpadów ulegających biodegradacji, oraz 77,236 Mg selektywnie zebranych. Według
danych zawartych w sprawozdaniu Wójta Gminy Szudziałowo w 2018 roku osiągnięto
wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy odzysku i recyklingu odpadów
komunalnych.
Zadania z zakresu ochrony środowiska
Gmina Szudziałowo na podstawie powierzonych ustawą zadań w 2018 roku
prowadziła
edukację ekologiczną wśród młodzieży szkolnej jak i dla pozostałych
mieszkańców gminy. Prowadzona jest co roku akcja sprzątania świata - ogólnoświatowa
kampania na rzecz promowania właściwego pozbywania się odpadów, ich recyklingu oraz
ograniczenia ich produkcji, wraz z akcją zasadzenia nowych drzew.
Inwestycje przedsiębiorców na terenie Gminy Szudziałowo i wpływ
środowisko

inwestycji na

W 2018 roku składano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody dla planowanych przedsięwzięć położonych na terenie Gminy
Szudziałowo. Z wynikających cech, parametrów i skali przedsięwzięć, nie odmówiono
uzgodnień decyzji. Wykazane przez Inwestorów przedsięwzięcia uzyskały pozytywne opinie
organów współdziałających-opiniujących, a
wielkości
emisji
zanieczyszczeń nie
wykazywały przekroczeń dopuszczalnych poziomów.
Realizacja zadań oświatowych
Na terenie Gminy Szudziałowo zadania oświatowe w 2018 roku realizowały dwie szkoły:
Szkoła Podstawowa im Bohaterów Powstań Narodowych
w Szudziałowie, Szkoła
Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Babikach.
Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej im Bohaterów Powstań Narodowych w Szudziałowie w
latach szkolnych
KLASA

Ilość uczniów
2017/2018

Ilość uczniów
2018/2019

Oddział Przedszkolny I

18

17

Oddział Przedszkolny II

16

18

Razem Oddziały Przedszkolne

34

35

17

Klasa I SP

9

15

Klasa II SP

10

9

Klasa III SP

19

11

Klasa IV SP

12

17

Klasa V SP

16

12

Klasa VI SP

15

18

Klasa VII SP

20

15

Klasa VIII SP

0
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Razem Szkoła Podstawowa

101

118

Klasa II Gim

24

0

Klasa III Gim

25

24

Razem Gimnazjum

49

24

Razem Szkoła

184

177

Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach w latach szkolnych
KLASA

Ilość uczniów

Ilość uczniów

2017/2018

2018/2019

Oddział Przedszkolny I

9

11

Oddział Przedszkolny II

12

13

Razem Oddziały Przedszkolne

21

24

Klasa I SP

5

4

Klasa II SP

0

5

Klasa III SP

9

0

Klasa IV SP

6

9

Klasa V SP

5

6

Klasa VI SP

8

5

Klasa VII SP

8

8

18

Klasa VIII SP

0

8

Razem Szkoła Podstawowa

41

45

Razem Szkoła

62

69

Nauczanie indywidualne
Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej w Szudziałowie objętych było nauczaniem indywidualnym, na
podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Powołano 2 zespoły wychowawcze.
W Szkole Podstawowej w Babikach nie wystąpiła konieczność organizowania nauczania
indywidualnego.
Szkoły nie posiadają bibliotek szkolnych; zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystają ze zbiorów
Biblioteki Gminnej.
Stypendia
W celu motywowania uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce oraz we współzawodnictwie
sportowym Wójt Gminy wręczał stypendia uczniom wyróżniającym się w nauce, w konkursach
przedmiotowych i sporcie (dwa razy w roku szkolnym: po pierwszym półroczu oraz na koniec roku
szkolnego. Kwota wypłaconych stypendiów to 13.180,00 zł. (SP Szudziałowo 12.530,00 zł i SP
Babiki 650,00 zł).
Stołówka szkolna
W ramach realizacji funkcji opiekuńczej w Szkole w Szudziałowie funkcjonuje stołówka szkolna,
która prowadzi dożywianie dzieci w formie pełnego obiadu. Z posiłków korzystają obie szkoły. Do
szkoły w Babikach obiady są dowożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie.
Podręczniki i ćwiczenia
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Szudziałowo otrzymała z Rządowego Program - „Wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” dotację na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 18.880,85 zł. (SP
Szudziałowo 13.660,08 zł i SP Babiki 5.140,77 zł).
„Aktywna Tablica”
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
„Aktywna tablica” zakupiono do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie dwa monitory interaktywne w
kwocie 14.000 zł., natomiast ze środków własnych zakupiono projektor za kwotę 3.500 zł.
Współpraca z instytucjami
Szkoły współpracowały z: Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Sokółce, GOPS-em
w Szudziałowie, GOAKiR w Szudziałowie, Biblioteką Publiczną w Szudziałowie,
Nadleśnictwem Krynki, OSP w Szudziałowie, Policją, Strażą Graniczną, Sądem Rodzinnym w
Sokółce, Sanepidem w Sokółce, Caritasem, firmą AGMAR w zakresie dostawy produktów
mlecznych, warzyw i owoców w ramach programów „Szklana mleka” i „Owoce i warzywa w szkole”.
Zatrudnienie na dzień 01 września 2018 roku przedstawiało się następująco
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Narodowych w Szudziałowie
Stopień awansu
Liczba w osobach
Liczba w przeliczeniu na etaty
Stażysta

0

0
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Kontraktowy

3

2,08

Mianowany

7

4,55

Dyplomowany

15

13,86

Pracownicy administracji i
obsługi

13

12,25

Razem

38

32,74

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Babikach
Stopień awansu
Liczba w osobach

Liczba w przeliczeniu na etaty

Stażysta

1

0,05

Kontraktowy

2

2

Mianowany

8

5,61

Dyplomowany

7

4,14

Pracownicy administracji i
obsługi

2

2

Razem

20

13,8

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Szudziałowo za 2018 rok wynosiły
Stopień awansu zawodowego

Średnioroczna liczba etatów ustalona dla okresów
obowiązywania poszczególnych kwot bazowych

Kwota różnicy

od dnia 1 stycznia do
dnia 31 marca 2018

od dnia 01 kwietnia do dnia 31 grudnia
2018

Nauczyciel stażysta

0,40

0,33

-1.883,24 zł

Nauczyciel kontraktowych

4,25

3,84

1.683,71 zł

Nauczyciel mianowany

9,18

9,86

-4.462,17 zł

Nauczyciel dyplomowany

18,12

18,37

22.287,41 zł

Na podstawie przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Babikach, z dniem 1 września 2018 roku na okres do dnia 31 sierpnia 2023 roku
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach powierzono Pani
Agnieszce Monice Kukisz - Zarządzenie nr 235.2018 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 11 czerwca
2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Babikach.
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Dochody w Szkołach za 2018 roku wyniosły
Szkoła Podstawowa w Szudziałowie 128.590,60 zł.
Szkoła Podstawowa w Babikach 40.639,61 zł w tym dochody w wysokości 29.155,25 zł –
odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody spowodowane zalaniem.
Wydatki w Szkołach za 2018 rok wyniosły
Szkoła Podstawowa w Szudziałowie 2.445.904,81 zł.
Szkoła Podstawowa w Babikach 973.138,88 zł.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
W tematyce edukacji i oświaty wart nadmienienia jest fakt, że w myśl art. 32 ust. 5 i 6 Ustawy prawo
oświatowe - Gmina realizuje obowiązek jakim jest zwrot kosztów dojazdu dziecka i opiekuna do
przedszkola/szkoły.
W 2018 roku podpisano cztery umowy z rodzicami uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością na
dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli. Dowożenie odbywa się samochodem rodzica w dniu nauki.
Zwrot kosztów poniesionych na dowożenie opiera się na zasadzie przedłożenia wraz z końcem
miesiąca deklaracji rozliczeniowej z uwzględnieniem faktycznych dni pobytu dziecka w szkole/
przedszkolu.
Ponad to na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Sokółka dnia 23 listopada 2018 roku odbywa
się dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w
Sokółce. Gmina Szudziałowo partycypuje w części kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego.
Koszt dowozu pięciu osób w 2018 roku wyniósł: 9.580,14 zł
Opłaty za wychowanie przedszkolne dzieci, które uczą się w przedszkolach w innych gminach
Na mocy Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Szudziałowo pokrywa koszty
wychowania przedszkolnego dzieci, które uczą się w przedszkolach w Supraślu, Krynkach i Sokółce.
Koszty usług kształcenia przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli poza gminą Szudziałowo
kształtują się następująco:
Gmina

Liczba dzieci

kwota

Sokółka

4

20.322,76

Supraśl

2

12.578,88

Krynki

2

2.022,08

Razem:

34.923,72

Działalność Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
1. Koła zainteresowań i grupy artystyczne:
dla dzieci
- kółko plastyczne –2 grupy, 3 grupy-1 półrocze
- kółko teatralne-1 półrocze
- klub gier planszowych i zręcznościowych – 1 półrocze
- zajęcia rytmiczno-taneczne
- dziecięcy zespół śpiewaczy LANG'Z -1 półrocze
- karate
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- koło szachowe
- lekcje gry na gitarze- 1 półrocze
dla dorosłych
- Klub Współczesnej Kobiety
- grupa wokalna "Szudziałowianki"
- Tae Bo aerobic
2. W 2018 roku najbardziej znaczącymi gminnymi imprezami były:
– przegląd grup jasełkowych i kolędniczych- 21.01.2018 - 120 osób
– zabawy choinkowe w SP w Szudziałowie-17.01.2018- 110 osób, w SP w Babikach
07.02.2018r – 60 osób
– ferie z Domem Kultury- 23.01-04.02.2018
– Koncert Kolęd Sąsiedzkich w świetlicy wiejskiej w Wierzchlesiu -28.01.2018 -150 osób
– gminne konkursy recytatorskie: „O złotą różdżkę dobrej wróżki” -09.05.2018 -12 uczestników
; „Baje, bajki, bajeczki”-27.04.2018 – 14 uczestników ; Piosenka przedszkolaka ph."Mama,
Tata i ja"-06.04.2018 -13 uczestników ; „Mój talent” -22.03.2018 - 19 uczestników
– konkursy plastyczne: Kto Ty jesteś? Polak mały- 09.11.2018 – 38 uczestników ; Choinka06.12.2018 -81 prac
– „Być kobietą, być kobietą…”doroczne, integracyjne spotkanie kobiet -08.02.2018 – 60 osób;
– Konkursy kulinarne: „Kipi kasza”-08.02.2018 – 26 uczestników; "Pierogowe smaki"08.07.2018-5 uczestników; "Owoc ma moc -26.08.2018 –2 uczestników; "Słodkie wypieki"26.08.2018- 20 uczestników; "Potrawy z ziemniaków- babki, pyzy, knedle"- 23.09.2018 -12
uczestników; "Najlepszy chleb wiejski"- 14.10.2018 – 20 uczestników ;"Kanapka dla..."14.10.2018 - 15 uczestników; "Rok z muffinką"- 18.11.2018 -10 uczestników
– udział w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego cyklu Wiosennego i
Świąt Wielkanocnych w Monieckim Ośrodku Kultury -25.03.2018
– "Dzień z koniem" impreza integracyjna w Stanicy Kresowej w Poczopku -09.05.2018 - 65
osób
– „Baw się razem z nami- VIII edycja’’ powiatowa impreza rekreacyjno-sportowa z udziałem
osób niepełnosprawnych – 08.06.2018 – 40 uczestników
– Dni Szudziałowa 23 i 24.06.2018 -150 osób
– festyn rekreacyjno-kulinarny w Wojnowcach ph. "Rajd rowerowy Traktem Odelskim"08.07.2018 -50 uczestników
– Jarmark na Bartłomieja, 26.08.2018 – 100 osób
– festyn rekreacyjno kulinarny „Ziemniaczysko” Zubrzyca Wielka 23.09.2018 -60 osób
– Święto Wiejskiego Chleba, Wierzchlesie 14.10.2018 - 80 osób
– wróżby andrzejkowe dla dzieci i dorosłych- 30.11.2018 – 70 osób
Zrealizowane imprezy: ogółem-181, w tym
- wystawy- 41
- festiwale i przeglądy artystyczne- 6
- koncerty – 25
- prelekcje, spotkania ,wykłady -18
- imprezy turystyczne i sportowo- rekreacyjne-11
- konkursy -38
- warsztaty - 31
- interdyscyplinarne -11
Wystawy p/konkursowe, plastyczne, tematyczne: wystawa rękawiczek "Na siarczyste mrozy i
karnawałowe bale" ze zbiorów prywatnych mieszkańców gminy, wystawy p/konkursowe,
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p/warsztatowe, kółka plastycznego, wystawy promocyjne: stoiska Nadleśnictwa Krynki z/s w
Poczopku, PSG w Szudziałowie, KPP w Sokółce, PSP w Sokółce, OSP w Szudziałowie,
Kiermasze rękodzieła: ozdób wielkanocnych okresu wiosennego, stoików i ozdób, kart
okolicznościowych kółka plastycznego, Klubu Współczesnej Kobiety, osób prywatnych-Mirosławy
Kuźmickiej, Izabeli Jaworskiej, prace rękodzielnicze wykonane przez osoby niepełnosprawne z terenu
powiatu sokólskiego.
Wykłady, warsztaty, pogadanki: „Prezentacja ośrodka jeździeckiego, zaplecza agroturystycznego
Stanicy Kresowej w Poczopku- Michał i Edyta Szubscy, oprowadzanki konne, jazda indywidualna i
terenowa-Stajnia Słójka- Justyna Witkowska, zajęcia edukacyjne i warsztaty w Muzeum Ikon w
Supraślu pt."Drogocenna szata", zajęcia z edukacji artystycznej "Przedszkolaki i zima", zajęcia z
edukacji plastycznej połączone z warsztatami kulinarnymi "Tradycyjnie i egzotycznie", zajęcia
projektowe "Klockownia-mali projektanci", pokaz barmański przygotowany przez Tomasza Kmiecia,
warszaty plastyczne dotyczące realizacji projektu ph. "Patriotyzm nas inspiruje"-Agnieszka
Dmochowska, Lila Wyszkowska, warsztaty literackie dotyczące w/wym projektu -Barbara
Czeremcha; Warsztaty muzyczno -edukacyjne: "Instrumenty dawnego świata", "Bębno tańce"
prowadzone przez Zbigniewa Rusiłowicza; "Trąbka w muzyce"- animacje muzyczne, warsztaty
plastyczne pt. "Kolorowy maj" w Wojnowcach, warszaty plastyczne "ECO DEKORACJE do ogrodu,
na taras i balkon"- projektowanie i tworzenie artystycznych form przestrzennych, dekoratorskich i
użytkowych z mas modelarskich.
Kursy plastyki obrzędowej: warsztaty pisankarskie, bibułkarskie, florystyczne, rękodzielniczewykonywania kart okolicznościowych, plakatów techniką graficzną; wyjazdowe warsztaty rękodzieła
podczas Święta Brzozy w Nadleśnictwie Krynki z/s w Poczopku 22.04.2018r, wyjazdowe warsztaty
artystyczne w SP w Babikach "Mój przyjaciel skrzat"-11.05.2018r, Podlaski strój ludowy"28.11.2018r, "Rodzinne warsztaty robienia stroików z leśnikami z Puszczy Knyszyńskiej" –
14.12.2018 roku
3. Zrealizowane projekty i pozyskane środki zewnętrzne:
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury- Pomost dla Niepodległej "Patriotyzm nas
inspiruje"-5000 zł (GOAKiR)
- Sokólski Fundusz Lokalny- "Szudziałowo inspiruje"- 4000 zł (Stowarzyszenie Przyjaciół
Gminy Szudziałowo)
- Starostwo Powiatowe w Sokółce – „Baw się razem z nami -VIII edycja” - 5.847,41 zł
(GOAKiR)
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- „Młodzi inicjatorzy bliskiej kultury-III
edycja”- 4 000zł (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo)
4. Wyjazdy, wycieczki edukacyjne, integracyjne (skorzystało ogółem 396 osób): wyjazd na lodowisko
w ramach Akcji Zima Sokółka- 27.01.2018r; Białystok- 09.12.2018r, wizyta w Papugarni ARA w
Białymstoku-18.03.2018r; udział w Nocy Muzeów w Białymstoku -19.05.2018r; zwiedzanie
pracowni łyżkarza, garncarza, kowala- "Szlakiem Rękodzieła Ludowego" w Czarnej Wsi Kościelnej i
warsztaty ceramiczne w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie -28.06.2018r, wizyta,
degustacja czekolady w Pijalni Czekolady w Białymstoku- 09.12.2018r
zwiedzanie Druskiennik, wypoczynek w Akwa -parku, zwiedzanie Klasztoru Kamedułów na Wigrach
(03.03.2018r), wycieczka do Parku Edukacji i Rozrywki "Farma Iluzji" w Mościskach – 20.08.2018r,
Spektakle teatralne w Teatrze Węgierki w Białymstoku: "Popiełuszko" (17.02.2018r), "Mayday "
(11.03.2018r), BTL "Kogut w rosole" (28.04.2018r) , BTL "Słomkowy kapelusz" (12.11.2018r)
Wyjazd do Stanicy Kresowej w Poczopku (09.05.2018r), Święto Brzozy w Nadleśnictwie Krynki z/s
w Poczopku (22.04.2018r), Warsztaty z leśnikami z Puszczy Knyszyńskiej w Nadleśnictwie Krynki
z/s w Poczopku ( 14.12.2018r),
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5. Struktura organizacyjna GOAKiR
- dyrektor -1 etat
- starszy instruktor plastyki -1 etat
- starszy instruktor tańca – 1 etat
- woźny -1 etat
- 2 instruktorów zatrudnionych na umowę cywilno- prawną
6. Baza lokalowa:
- siedziba GOAKiR Szudziałowo ul. Szkolna 2,
- Kompleks sportowo -rekreacyjny ORLIK Szudziałowo ul. Sportowa 14,
- Świetlice wiejskie: Zubrzyca Wielka /bez obsady etatowej/, Wojnowce /świetlica w
zawieszeniu, bez obsady etatowej/ , Wierzchlesie 94 / bez obsady etatowej, wakat- staż z PUP
w Sokółce/
7. Osiągnięcia:
– Wojewódzki Konkurs plastyczny pt."Co słychać zimą w lesie?" zorganizowany przez
Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną 02.03.2018- I miejsce , wyróżnienie
– XXIII Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych,
25.03.2018 w Monieckim Ośrodku Kultury:
– Kategoria dzieci-pisanki: 7 osób nagrodzonych kat. młodzieżowa- 1 osoba nagrodzona

– Kat.dorośli-kwiaty-nagroda- Klub Współczesnej Kobiety
–
–
–

Podlaski Festiwal Wielkanocny „Pocztówka Wielkanocna 2018” -15.04.2018 : kat. dzieci kl.
0- III – II miejsce ex aeguo -dwie osoby nagrodzone wyróżnienie- jedna osoba
kat. dzieci kl. IV-VI - I miejsce, III miejsce ex aeguo – dwie osoby
Nagroda PRO ART – jedna osoba

– Impresariat Artystyczny Pro Art wydał drukiem pocztówki Wielkanocne 2018, w tym
3 wykonane przez dzieci z gminy Szudziałowo.
– Wojewódzki konkurs plastyczny pt. "Kolorowy zwierzyniec" organizowany przez
WOAK w Białymstoku, 14.06.2018- 3 laureatów.
– Klub Współczesnej Kobiety w ramach realizacji projektu "Szudziałowo inspiruje"
w konkursie "Opowiedz" za prezentację multimedialną otrzymał I nagrodę w kat.
miejsce.
GOAKiR wydał drukiem kalendarz na 2019 rok pt. "Rok z muffinką" oraz 7 numerów "Głosu
Sudziałowa".
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Szudziałowie oraz fili bibliotecznych w
Wierzchlesiu i Babikach
GBP w Szudziałowie i FB Babiki i Wierzchlesie funkcjonują w strukturach GOAKiR w
Szudziałowie.
Zasoby kadrowe: 2 osoby: z-ca dyrektora GOAKiR- 1 etat, starszy bibliotekarz -1 etat
GBP Szudziałowo /1,40 etatu/, FB Babiki /0,20 etatu/ , FB Babiki /0,40 etatu/
Baza lokalowa : GBP Szudziałowo ul Szkolna 2, filia biblioteczna w Babikach – Babiki 22
(mieści się w budynku szkoły), filia biblioteczna w Wierzchlesiu – Wierzchlesie 94
W GBP Szudziałowo i Filiach Bibliotecznych w Wierzchlesiu i Babikach w 2018 roku w
ramach edukacji czytelniczej prowadzono: "Czytam sobie w bibliotece i w domu" i " Czytanie
na dywanie"- 5 grup, "Głośne czytanie " – 1 grupa, koło robótek ręcznych – 1 grupa
Na koniec 2018 roku zarejestrowano 463 czytelników: (304 w GBP Szudziałowo, 110 w filii
bibliotecznej w Babikach i 49 w filii bibliotecznej w Wierzchlesiu) reprezentujących
wszystkie grupy wiekowe.
W 2018 roku księgozbiór bibliotek powiększył się o 429 woluminów. Złożyły się na to
książki zakupione:
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-ze środków samorządowych -269 wol. na kwotę 5001 zł
- z dotacji ministerialnej -160 wol. na kwotę 3000 zł
W wyniku selekcji z inwentarza wycofano 838 wol.
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. (w GBP Szudziałowo i filiach) przedstawia się
następująco:
Ogółem- 26 607 wol.
Literatura piękna dla dorosłych- 10481 wol.
Literatura piękna dla dzieci- 9931 wol.
Literatura popularnonaukowa- 6195 wol.
Bibliotekę główną i filie odwiedziło ogółem 5588 użytkowników z czego w czytelni 376
użytkowników, w tym 111 to użytkownicy internetu. Wypożyczono ogółem w ciągu roku
10257 wol książek na miejscu w czytelni udostępniono 140 wol. i 564 czasopism bieżących,
a 426 czasopism wypożyczono na zewnątrz. Udzielono w ciągu roku ogółem 168 informacji
w tym 66 elektronicznych. W prenumeracie biblioteka posiada 7 tytułów czasopism /377 zł/,
pozostałe to dary przekazywane przez czytelników biblioteki.
W 2018 roku przygotowano w GBP i filiach:
- 18 lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki z których skorzystało 180
czytelników.
- „Zwierz co o nim wiesz”- impreza edukacyjno- czytelnicza 36 uczestników
-„Dzień kota” -zajęcia edukacyjne dla kl 0 i przedszkola – 19 uczestników
- „Czytanie na dywanie”- zajęcia z edukacji czytelniczej 29 spotkań z 474
uczestnikami
-”Czytam sobie w bibliotece i w domu”- 6 spotkań z 77 uczestnikami
- II gminny konkurs na projekt okładki mojej ulubionej książki ph. „Książka moich
marzeń”
- Wystawa pokonkursowa prac ”Książka moich marzeń”
- „ Z flagą Ci do twarzy”- impreza promocyjo- edukacyjna – 18 uczestników
- Konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”- 8 laureatów
- Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I
- Konkurs czytelniczy „Bohaterowie naszych lektur”- 70 uczestników
- Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
- 70 uczestników -GBP Szudziałowo
- Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece ph. „Czytamy dla Niepodległej” - 67
uczestników – FB Babiki
Biblioteka prowadzi też stałe formy pracy, które wpisały się do kalendarza pracy biblioteki:
- Ferie z biblioteką w GBP Szudziałowo i FB Babiki 9 spotkań, ogółem 85
uczestników
-”Wakacyjne rozmaitości biblioteczne możliwości”- zajęcia edukacyjne ph."Eko
zabawka" – 5 spotkań, ogółem 63 uczestników (GBP Szudziałowo)
- Wakacje z biblioteką – 5 spotkań, 23 uczestników FB Babiki
- Urodziny Kubusia Puchatka FB Babiki – 20 uczestników
- Światowy Dzień Postaci z Bajek – zajęcia edukacyjno – rekreacyjne promujące
czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników (GBP Szudziałowo)- 38 uczestników
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia edukacyjno -rekreacyjne dla
przedszkolaków i "zerówki"
- Andrzejkowy wieczór wróżb (FB Wierzchlesie) – 8 uczestników
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Działalność w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa w zdecydowanej mierze jest
ukierunkowana na czytelnika dziecięcego i młodzieżowego. W ramach formy promocji
książki GBP w Szudziałowie na stałe do harmonogramu działań wpisała akcje: Czytanie na
dywanie i Czytam sobie w bibliotece i w domu akcja głośnego czytania w klasach I,II, III, 0 i
Przedszkolu -35 spotkań, z których skorzystało 551 osób.
Głośne czytanie książek dla dzieci w FB Babiki – 17 spotkań, 191 uczestników.
Uzyskaliśmy środki z zewnątrz, na realizację dotyczącą zadania w ramach Programu Wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych w kwocie 3000 zł.

Stan mienia komunalnego
I.
Mienie gminy
Lokale mieszkalne:
ul. Bankowa 1a – 3 lokale wraz z pomieszczeniami gospodarczymi,
ul. Górna 4 a – 3 lokale ( w tym 2 socjalne),
SP Babiki - 1 mieszkanie.
Obiekty oświatowe:
Szkoła Podstawowa w Szudziałowie ul. Szkolna 1,
Szkoła Podstawowa w Babikach .
Obiekty OSP:
Remiza OSP Wierzchlesie oraz magazyn paliw,
Remiza OSP Szudziałowo oraz magazyn paliw,
Remiza OSP Zubrzyca Wielka,
Remiza OSP Usnarz Górny.
Obiekty kulturalne:
Świetlica w remizie OSP Zubrzyca Wielka,
Świetlica oraz Biblioteka w remizie OSP Wierzchlesie,
Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w budynku remizy OSP Szudziałowo,
Świetlica w Wojnowcach (budynek nie nadaje się do użytku),
Klub Młodzieżowy w Szudziałowie przy ul. Sportowej.
Lokale użytkowe:
Budynek administracyjny UG w Szudziałowie ul. Bankowa 1a,
Budynek gospodarczy przy UG Szudziałowo,
Budynek drewniany (dawna świetlica) w Harkawiczach (budynek nie nadaje się do użytku),
Budynek murowany w Babikach,
Budynek murowany ul. Górna 4a Szudziałowo ( sala świetlicowa wraz z zapleczem
kuchennym, 3 pokoje biurowe, pomieszczenia po Caritas, 3 mieszkania – w tym 2 socjalne)stan budynku do generalnego remontu,
Budynek ośrodka zdrowia ul. Szkolna 4,
Garaże przy ul. Szkolnej 4 oraz przy ul. Górnej 4a,
Zbiornik dwupłaszczowy na paliwo.
Kotłownia na olej WAR przy ul. Szkolnej 1 ( przy budynku SP).
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Obiekty wodociągowe:
Linie wodociągowe o długości: 79,59 km , podłączenia do sieci wodociągowej: 743:
Zaopatrzenie 27 miejscowości w gminie odbywa się z dwóch hydroforni
wodociągowych w miejscowościach Szudziałowo i Babiki:
Hydrofornia w Szudziałowie zaopatruje w wodę:
Wsie: Szudziałowo, Pierożki, Ostrówek, Ostrów Północny, Nowy Ostrówek, Nowinka,
Boratyńszczyzna, Kozłowy Ług, Słójka Borowszczyzna, Talkowszczyzna, Trzciano Stare,
Trzciano Nowe, Rowek, Jeziorek, Wierzchlesie, Słoja, Knyszewicze
Długość linii wodociągowej Szudziałowo wynosi 48 422 mb
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych to 454 szt. o długości 14 524 mb
Hydrofornia w Babikach zaopatruje w wodę :
Wsie: Babiki, Miszkieniki, Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka, Minkowce, Wojnowce,
Chmielowszczyzna, Suchynicze, Szczęsnowicze, Horczaki
Długość linii wodociągowej Babiki wynosi 31 168 mb.
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych to 289 szt. długości 10 882 mb.
2 hydrofornie czynne: Szudziałowo, Babiki,
Studnia głębinowa Babiki,
Osadnik przy hydroforni Babiki.
Obiekty sanitarne:
Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie,
Linia kanalizacyjna o długości 4,443 km oraz 119 przyłączy,
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 50 szt.,
Oczyszczalnia rozsączająca przy SP Babiki.
Obiekty sportowe:
Hala sportowa przy SP Szudziałowo,
Kompleks boisk Orlik w Szudziałowie.
Place zabaw:
Szudziałowo przy szkole podstawowej,
Babiki przy szkole podstawowej,
Wierzchlesie przy remizie,
Wojnowce ( przy budynku byłej świetlicy)
Hala produkcyjna (budynek w budowie) w Szudziałowie.
Środki transportu:
Autobus Jelcz,
5 wozów strażackich (w tym jeden niesprawny w Usnarzu Górnym),
Ciągnik C-360,
2 przyczepy ciągnikowe,
2 wozy asenizacyjne,
Samochód ciężarowy KAMAZ OT-4/07,
Samochód ciężarowy Kamaz typ 6520,
Samochód Citroen Jumper,
Pług odśnieżny łamany,
Ciągnik rolniczy PRONAR 1025 A,
Samochód Peugeot Partner,
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Piaskarka P-1.D,
Koparko-ładowarka kołowa Caterpillar,
Koparko-ładowarka JCB,
Równiarka drogowa,
Walec drogowy OT-3,
Traktor-kosiarka Partner,
Rozsiewacz wapna RCW 3 PIAST,
Kosiarka bijakowa MUTHING MUH 140,
Zagęszczarka gruntu ZGS.
Informacja o stanie gruntów mienia komunalnego gminy Szudziałowo w/g stanu na
dzień 31 grudnia 2018 roku
I. Ogólna powierzchnia mienia komunalnego gminy Szudziałowo wynosi 556,5226 ha w tym
535,7726 ha gruntów o uregulowanym stanie prawnych i 20,75 ha jako samoistne posiadanie.
1. Działki zagrodowe położone w granicach zabudowy wsi oraz działki rolne:
- o powierzchni 79,7196 ha w tym 41,8441 ha wydzierżawionych
2. Działki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Szudziałowie
- 4 działki o powierzchni 0,2743 ha
3. Działki przemysłowo – handlowe i budownictwa mieszkaniowego przekazane w wieczyste
użytkowanie -13 działek o powierzchni 3,9915 ha jak niżej:
działka nr 120 o pow. 0,10 ha obręb Suchynicze
działka nr 22/9 o pow. 0,0714 ha obręb Zubrzyca Wielka
działka nr 120/12 o pow. 2,7345 ha obręb Słójka
działka nr 120/13 o pow. 0,0423 ha obręb Słójka
działka nr 420/1 o pow. 0,1070 ha obręb Wierzchlesie
działka nr 420/2 o pow. 0.1133 ha obręb Wierzchlesie
działka nr 436/1 o pow. 0,10 ha obręb Wierzchlesie
działka nr 283/3 o pow. 0,1230 ha obręb Szudziałowo
działka nr 282/1 o pow. 0,1200 ha obręb Szudziałowo
działka nr 275/1 o pow. 0,2400 ha obręb Szudziałowo
działka nr 201 o pow. 0,0900 ha obręb Knyszewicze Dużę
działka nr 128 o pow. 0,0500 ha obręb Ostrówek
działka nr 164/3 o pow. 0,10 ha obręb Ostrów Nowy
4. Działki zabudowane budynkami szkolnymi / czynne szkoły / przekazane w trwały zarząd:
działka nr 13 o pow. 1,57 ha obręb Babiki – Szkoła Podstawowa w Babikach
działka nr 513/1 o pow. 0,9625 ha Szudziałowo – Szkoła Podstawowa w
Szudziałowie
5. Działki zabudowane budynkami i budowlami ( remizy OSP, oczyszczalnia ścieków, tereny
rekreacyjno - sportowe „ ORLIK”) przekazane w użyczenie:
- 14 działek o powierzchni 3,69 ha
6. Żwirownie z koncesją na wydobywanie - 3 działki o pow. 3,74 ha
7. Użytki kopalne, grzebowiska zwierząt, wysypiska śmieci, wodopoje, tereny zieleni, lasy,
baseny przeciwpożarowe, nieużytki, wody stojące, pas drogi granicznej: 8441
- o powierzchni 66,4780 ha w tym 20,75 ha samoistne posiadanie
8.
Drogi gminne i dojazdowe do pól o powierzchni 396,0967 ha w tym:
12,6778 ha - drogi zaliczane do kategorii dróg gminnych
383,4189 ha – drogi ogólnego korzystania w tym drogi dojazdowe do pól
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Ogółem na terenie gminy Szudziałowo jest 591,7257 ha dróg w tym:
• 396,0967 ha drogi gminne
• 136,4029 ha drogi powiatowe
• 59,2261 ha drogi wojewódzkie
Plan wykorzystania /rozdysponowania/ nieruchomości gminy Szudziałowo w 2018 r.
Sprzedaż 6 działek o powierzchni 1,1847 ha
Nadanie na własność 1 działki o pow. 0,1396 ha.
Dzierżawa 19 działek o pow.4,1031 ha
Szacowanie strat z powodu suszy
W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2018 roku,
Wójt Gminy Szudziałowo złożył wniosek do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji ds.
szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, na terenie
Gminy Szudziałowo.
Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegało na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz w oparciu o wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie otrzymanych wniosków od rolników, powołana komisja w lipcu i sierpniu
przeprowadziła lustrację w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego
zakresu szkód. W sumie złożono 378 wniosków przez rolników o oszacowanie ponad 8 755
ha upraw, z czego na ok. 1 250 ha stwierdzono straty powyżej 70 %. Szacunkowa wartość
strat wyliczona na podstawie protokołów wyniosła ok. 14 mln. zł. Za wypłatę odszkodowań
odpowiedzialna była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku, do
której rolnicy składali wnioski o przyznanie pomocy finansowej.
Szacowanie strat wyrządzonych przez zwierzynę leśną
W 2018 roku dokonywane były szacowania strat wyrządzonych przez zwierzynę leśną (dziki,
łosie, jelenie, sarny) w płodach i uprawach rolnych. Złożonych zostało 19 wniosków na
oszacowanie 44 działek o pow. 159,21 ha. Za wypłatę odszkodowań odpowiedzialne były
Koła Łowieckie, do których wysłano protokoły z oszacowania strat.
Pomoc Społeczna
W 2018 roku z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 287 mieszkańców
gminy Szudziałowo z 98 rodzin. W świetle ustawy o pomocy społecznej jedna rodzina może
korzystać z wielu form pomocy zarówno z zadań własnych, jak i zleconych, co znajduje
swoje odzwierciedlenie w przedstawionych poniżej danych.
Szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej świadczeniobiorców objętych pomocą
społeczną zawiera tabela nr 1
L.p. Typ gospodarstwa domowego

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

1

Jednoosobowe

37

37

2

Emerytów i rencistów

19

53

3

Rodziny z dziećmi

48

219

4

Rodziny niepełne

11

41

*Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin i osób, ponieważ jedna rodzina może być ujęta w kilku
pozycjach
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Powody przyznania mieszkańcom Gminy Szudziałowo pomocy społecznej obrazuje poniższa
tabela
Tabela Powody przyznania pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gosp..domowego
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

Liczba rodzin
85
1
32
56
21
29
7

Liczba osób w rodzinach
252
1
167
142
50
62
29

3
4
0

6
14
0

*Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, ponieważ uwzględniane są
wszystkie problemy, jakie występują w jednej rodzinie, co oznacza, ze jedna rodzina może korzystać z pomocy z powodu
kilku przesłanek.

Jak wynika z powyższej tabeli najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej, jak
w latach ubiegłych, były:
 ubóstwo
 bezrobocie
 potrzeba ochrony macierzyństwa
 długotrwała lub ciężka choroba
 niepełnosprawność
Praca socjalna
Praca socjalna czyli działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we
wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
kształtowanie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi świadczona była dla 151 rodzin liczących 279 osób z czego wyłącznie w postaci pracy
socjalnej dla 58 rodzin w tym dla 117 osób.
Struktura wydatków
W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie realizował zadania
własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na pomoc
społeczną przedstawia poniższa tabela.
Wydatki ośrodka pomocy społecznej
Rodzaj świadczeń

kwota
Środki własne dotacja

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

6 000

0

Zasiłki okresowy

0

209 886,62

Zasiłki stałe

0

40 965,95
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Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

138 351,18

0

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – posiłek

10 600

42 400

Piecza zastępcza

40 342,42

0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających
zasiłki stałe

0

3 555,54

Asystent rodziny

9 676

3 476

Dodatek energetyczny

0

192,25

Opłata za pobyt osób bezdomnych w schronisku

3 426

0

Dodatki mieszkaniowe

8 012,62

0

Usługi opiekuńcze

4 685,40

0

Karta Dużej Rodziny

0

123,59

Inne formy działalności GOPS Szudziałowo
Przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej szczególna uwagę należy zwrócić na
działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup
społecznych, zagrożonych wykluczeniem oraz na tworzenie warunków umożliwiających im
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
 Pracownicy socjalni brali udział w szkoleniach w tym w bezpłatnych szkoleniach
organizowanych przez ROPS w Białymstoku.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie w 2018roku uczestniczył w
projekcie „Liderzy kooperacji”, dzięki czemu mógł być współtwórcą założeń programu.
 Ośrodek posiada podpisane na czas nieokreślony porozumienie z kuratorem zawodowym
Sądu Rejonowego w Sokółce o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w zakresie prawa
rodzinnego i opiekuńczego.
 Przy ośrodku działa Lokalny Zespół Interdyscyplinarny, którego przewodniczącą jest
Kierownik GOPS. W 2018 roku założono 16 Niebieskich Kart.
 Ośrodek w ramach wykonywanych zadań współpracuje z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce,
Sądem Rejonowym w Sokółce, Komisariatem Policji w Krynkach, Strażą Graniczną w
Szudziałowie oraz z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Sokółce, Szkołami ,
GOAKiR.
 16.12.2018r zorganizowano dla osób starszych i samotnych „Ekumeniczne spotkanie
opłatkowe”, które odbyło się w Świetlicy Stokrotka, w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych władz oraz księża. Spotkanie Opłatkowe zorganizowano dzięki
darczyńcom. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób.
 Pomoc żywnościowa - W 2018 roku ośrodek wydawał skierowania uprawniające do
skorzystania z pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W roku 2018 z w/w pomocy skorzystało
380 osób.
Kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie określa Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz programy realizowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
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Gminny Program Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przede wszystkim realizowane są
przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Przemoc jest zjawiskiem występującym
powszechnie w społeczeństwie i dotyka rodziny o różnym statusie społecznym. Jest
jednocześnie skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy do kategorii zachowań
negatywnych i szkodliwych społecznie. Przyczyną przemocy w rodzinie bardzo często jest
nadużywanie alkoholu. Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań
agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za spokojną i opanowaną, w stanie upojenia
alkoholowego, może stosować przemoc niszcząc swoją rodzinę.
W Gminie Szudziałowo funkcjonuje uchwalony Uchwałą Rady Gminy Szudziałowo Nr
XVIII.98.2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
rodzinie na lata 2017-2021. Celem głównym Programu jest powstanie zintegrowanego
systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy domowej.
Liczbę wszczętych procedur Niebieskiej Karty obrazuje poniższa tabela
Liczba wszczętych procedur Liczba zakończonych procedur
Liczba posiedzeń Grup
„Niebieskiej Karty” w 2018r „Niebieskiej Karty” w 2018r
Roboczych w 2018r
16

16

107

Bardzo ważna jest też systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia
społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Podejmowane
są tu działania polegające na:
a) przygotowaniu i udostępnianiu materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym,
b) ułatwieniu dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy,
c) prowadzeniu gablot informacyjnych w Urzędzie Gminy w Szudziałowie , Ośrodku Pomocy
Społecznej w Szudziałowie oraz placówkach opieki zdrowotnej, placówkach oświatowych,
d) rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy,
e) publikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szudziałowie informacji o
lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej,
f) rozpowszechnianie w lokalnym środowisku informacji o programach korekcyjno edukacyjnych.
Sprawcy przemocy w związku z tym , że udział w programie korekcyjno edukacyjnym jest
dobrowolny lub osoby są kierowane na podstawie postanowienia sądu nie wyrażali zgody na
udział w programie korekcyjno edukacyjnym, a postanowień sądu nie było w powyższej
sprawie
Liczba sprawców przemocy
objętych programem
korekcyjno - edukacyjnym,

Liczba osób kończących udział w
programie korekcyjno - edukacyjnym,

Liczba
rozpowszechnionych
plakatów, ulotek i broszur,

0

0

50

Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy
Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie polegała głównie na wdrożeniu procedury
niebieskiej karty, udzielano także poradnictwa głównie socjalnego i zawodowego oraz
rodzinnego.
Liczba udzielonych Liczba założonych Liczba i rodzaj form pomocy udzielonych
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informacji, porad i „Niebieskich Kart” ofiarom przemocy w rodzinie
konsultacji, łącznie
106

16

Pomoc w formie poradnictwa zawodowego i
rodzinnego -80
Pomoc w formie poradnictwa socjalnego – 26
udzielanie pomocy finansowej – 3 rodziny

Gminny Program Zapobiegania Narkomanii
W roku 2018 nie odnotowano na terenie gminy Szudziałowo żadnych oficjalnych zgłoszeń
wskazujących na zażywanie narkotyków przez dzieci lub młodzież. Wobec czego stosowano
głównie działalność profilaktyczną dotyczącą uzależnień.
W szkołach na terenie gminy Szudziałowo były prowadzone pogadanki, konkursy, lekcje
wychowawcze, porady. Działalność obrazuje poniższa tabela.
Rodzaje działań
Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa
Szudziałowie / liczba
w Babikach / liczba
liczba zajęć i uczestników prowadzonych
przez pedagoga szkolnego
w zakresie profilaktyki narkomanii i
alkoholizmu -

6 zajęć /45 uczestników 10
zajęć
uczestników

liczby zajęć i uczestników, pogadanek ,
30h / 142 uczestników
lekcji wychowawczych prowadzonych przez
pedagoga szkolnego i wychowawców w
zakresie profilaktyki przemocy, narkomanii,
alkoholizmu,

5 zajęcia
uczestników

liczby konkursów i uczestników o
charakterze profilaktycznym dotyczących
tematyki narkomani i alkoholizmu

0

0

liczby apeli dotyczących uzależnień

2

0

liczby porad indywidualnych
dla uczniów

4 (porady o tematyce 0
uzależnień)

liczby porad indywidualnych
dla rodziców

2

/36

/

36

0

W ramach realizacji programu organizowano w ramach organizacji czasu wolnego
różnorodne koła zainteresowań, dyskoteki szkolne, turnieje, wycieczki, rajdy. Oprócz działań
szkół duży udział w organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ma Gminny Ośrodek
Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.
Profilaktyka antynarkotykowa poprzez rodzinę odbywała się w wyniku organizacji przez
Szkołę Podstawową w Babikach „Dni Rodziny”, uczestniczyło w nich około 100 osób, były
również prowadzenie przy tej okazji pogadanki dotyczące profilaktyki uzależnień.
Szkoły z terenu gminy Szudziałowo prowadziły zajęcia, apele z uwzględnieniem tematyki
profilaktyki oraz warsztaty na temat uczenia dzieci sztuki odmawiania. W szkołach były
realizowane lekcje wychowawcze o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.
Nauczyciele brali udział w szkoleniach. Szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
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Szudziałowie rozpowszechniały broszury, które nieodpłatnie otrzymał z PARPA dotyczące
wpływu uzależnienia na życie w rodzinie, diagnoza problemu i formy pomocy oraz broszury
dotyczące uzależnień od alkoholu.
W Szkole Podstawowej w Szudziałowie jest zatrudniony pedagog szkolny, który prowadzi z
uczniami pogadanki i zajęcia dotyczące profilaktyki oraz zdrowego stylu życia.
W roku 2018 na realizację gminnego program zapobiegania narkomanii zostało przeznaczone
z budżetu gminy 1619 zł.
Gminny Program Wspierania Rodziny
Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest tworzenie warunków
umożliwiających poprawę sytuacji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz ich wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez realizowanie skoordynowanej
polityki społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje
samorządu lokalnego.
Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin jest realizowana poprzez kontakt
pracowników socjalnych podczas wykonywanej pracy z rodzinami, w wyniku czego
dokonywana jest ocena sytuacji rodzin oraz ich potrzeb.
W roku 2018 z pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szudziałowie
skorzystało 98 rodzin w tym 287 osób w rodzinie. Pomocy w ramach wyłącznie pracy
socjalnej udzielono dla 58 rodzin w tym 117 osobom w rodzinie. Kontakt z rodzinami
pozwala na sprecyzowanie wiedzy na temat rodzin wymagających pomocy.
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin jest realizowane poprzez
zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia (zasiłki
okresowe, celowe, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, stypendia szkolne, pomoc osobom uprawnionym
do alimentów). Finansowanie dzieciom dożywiania w szkole, monitorowanie sytuacji
zdrowotnej dzieci z rodzin wymagających wsparcia ( dokładne dane z wydatków zawiera
sprawozdanie z działalności ośrodka)
Pomoc niesiona rodzinom w formie finansowej i rzeczowej pozwala na podniesienie
bezpieczeństwa bytowego rodziny. Zapobieganie rozpadowi rodziny i umieszczaniu dzieci w
pieczy zastępczej z powodów socjalno-bytowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada zawartą umowę z Asystentem rodziny który
poprzez swoją pracę uczy rodziców i dzieci właściwych postaw i zachowań , wspiera rodzinę
w funkcjonowaniu.
Ponadto Szkoła Podstawowa w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa w Babikach oraz Gminny
Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie prowadzą zajęcia, pogadanki i lekcje
wychowawcze dotyczące prozdrowotnych postaw.
Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym
- jest realizowana przez wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez
pracę socjalną oraz współpracę z asystentem rodziny.
W roku 2018 Asystent rodziny pracował z 6 rodzinami w tym pomocą asystenta rodziny było
objętych 14 dzieci. Asystent rodziny poprzez swoją pracę podejmuje działania mające na celu
pozostawienie dzieci w rodzinie biologicznej oraz przywrócenia dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej rodzicom biologicznym.
Asystent rodziny stara się organizować czas
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wolny i wypoczynek dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia, polega to na codziennej
organizacji czasu wolnego.
Rodziny z terenu naszej gminy mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego zatrudnionego
w Szkole Podstawowej w Szudziałowie oraz z porad kuratora. Porady prawne oraz np.
logopeda i prawnik są dostępne nieodpłatnie w Sokółce.
Działania pracowników socjalnych i asystenta rodziny mają na celu podniesienie umiejętności
rodzicielskich oraz poprawę zdolności wychowawczych rodziców.
Wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról rodzicielskich oraz w zakresie
planowania i funkcjonowania rodziny. Podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i
młodzieży. Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu
dzieci i młodzieży.
Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom
kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
- jest realizowane poprzez współpracę z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną,
tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, placówkami oświatowymi z terenu
gminy Szudziałowo, Zespołem Interdyscyplinarny, Komisariatem Policji w Krynkach,
Ośrodkiem Zdrowia w Szudziałowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szudziałowie.
Poprzez podejmowaną współpracę jest realizowana między innym pomoc rodzinom
dotkniętym uzależnieniami i pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. Osoby są kierowane na
badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych . Prowadzona jest procedura
Niebieskiej Karty. Zapewnione jest także wsparcie rodzin przez asystenta rodziny.
Rezultatem działań jest zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych negatywnymi
zachowaniami społecznymi. Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych
rodziców. Wzrost świadomości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami
społecznymi i przyjmowanie pozytywnej postawy społecznej i obywatelskiej przez dzieci i
młodzież. Współpraca między osobami pracującymi na rzecz rodziny.
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych
- jest realizowane poprzez zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz
placówkach opiekuńczo wychowawczych w roku 2018 gmina Szudziałowo wydatkowała na
ten cel 40 342,42 zł.
Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie podnoszą swoją wiedzę
poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach.
Szkolenia kadry pomocy społecznej pozwalają na podniesienie kompetencji i skuteczności
podejmowanych działań pomocowych.
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla
poprawy jakości życia rodzin z gminy Szudziałowo. Wspieranie rodzin będzie ma charakter
profilaktyczny, a rodzinie w pierwszej kolejności stworzenie możliwości samodzielnego
zmierzenia się ze swoimi problemami przy wykorzystaniu własnych umiejętności. Wsparcie
instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina będzie musiała zmierzyć się z
problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. Zadania wynikające z
powyższego Programu realizowane są zgodnie z zasadą pomocniczości i z uwzględnieniem
podmiotowości dzieci i rodziny.
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Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 odbywa się będzie
w ramach środków budżetu Gminy Szudziałowo, dotacji oraz środków pozabudżetowych
pozyskanych z innych źródeł.
Zatrudnienie Asystenta rodziny zostało dofinansowane w wysokości 3475 zł w ramach
umowy Wójta Gminy Szudziałowo z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania
realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok
2018 środki własne przekazane na realizację zadania wyniosły 9676 zł . Łącznie wydano na
ten cel 13 152 zł.
Bezpieczeństwo porządku publicznego na terenie gminy Szudziałowo
1. Informacja otrzymana z Posterunku Policji w Krynkach
Gminę Szudziałowo obsługuje Posterunek Policji w Krynkach.
Stan osobowy PP w Krynkach - 5 etatów.
W 2018 r. na terenie gminy Szudziałowo Policja interweniowała 108 razy.
Interwencje:
Domowe – 41
Publiczne – 62
Dotyczące nieletnich – 5
Przestępstwa z K. K. - 62 między innymi: prowadzenie pojazdu bez uprawnień - 4,
prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu - 9, kradzież – 7, kradzież z włamaniem – 4,
zabójstwo – 1, wyrąb drzewa – 2, przywłaszczenia 3
Z K. W. wypisano 45 mandatów Między innymi: nieostrożne trzymanie zwierząt – 8, inne
wykroczenia drogowe - 14, nieobyczajny wybryk – 6, zaprószenie ognia – 4.
Ochotnicze Straże Pożarne
1. Wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej Gmina Szudziałowo 2018 r.
Na terenie Gminy Szudziałowo zarejestrowanych w KRS jest 5 jednostek ochrony
przeciwpożarowej (3 jednostki OSP typu S w tym 2 włączone do KSRG oraz 2 jednostki typu
M).
Do funkcjonujących jednostek należy zaliczyć OSP KSRG Szudziałowo - (2 pojazdy
pożarnicze), OSP KSRG Zubrzyca Wielka – (1 pojazd pożarniczy), OSP Wierzchlesie – (1
pojazd pożarniczy.
Tab1. Charakterystyka pojazdów OSP Gminy Szudziałowo
pojazd

rok produkcji

oznaczenie

pojemność
zbiornika wody

Star 244

1988

GBA 2,5/16

2500 l

Jelcz 315

1975

GCBA 6/32

6000 l

S-1

Star 244

1991

GBA 2,5/16

2500 l

S-1

Star 244

1983

jednostka osp

typ

OSP KSRG
Szudziałowo

S-2

OSP KSRG
Zubrzyca Wielka
OSP Wierzchlesie

GBA 2,5/16

2500 l

2. Działania ratowniczo-gaśnicze OSP 2018 r.
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Szudziałowo realizują zadania związane z gaszeniem
pożarów, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, ratownictwem medycznym, ratownictwem
technicznym oraz zapobieganiem miejscowych zagrożeń. Dwie jednostki włączone do
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Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego często realizują zadania poza terenem Gminy
Szudziałowo
W 2018 roku jednostki OSP Gminy Szudziałowo prowadziły 68 działań ratowniczogaśniczych. W porównaniu z poprzednim rokiem były o 28 razy więcej dysponowane do
pożarów natomiast mniej o 10 razy do miejscowych zagrożeń.
Tab2. Działania prowadzone w 2018 r.
jednostka osp

ilość prowadzonych działań 2018 r.
pożar

miejscowe zagrożenia

razem

OSP KSRG Szudziałowo

24

11

35

OSP KSRG Zubrzyca
Wielka

15

7

22

OSP Wierzchlesie

9

2

11

3. Zaplanowane środki finansowe, oraz pozyskane dotacje przeznaczone na ochronę
przeciwpożarową w 2018 r.
W 2018 roku na ochronę przeciwpożarową Gmina Szudziałowo zaplanowała budżet w
wysokości 236 870,00 zł. Roczny koszt wydatków Gminy Szudziałowo na ochronę
przeciwpożarową wyniósł 260 516,34 zł. w tym 43 663 zł. były to środki pozyskane z dotacji
na doposażenie jednostek OSP.
Poza budżetem Gmina Szudziałowo pozyskała środki finansowe w wysokości 55 743,93 zł
gdzie wkład własny wyniósł 563, 07 zł.
Tab3. Środki finansowe – (pozyskane przez Gminą Szudziałowo w ramach dotacji)
Nazwa instytucji/jednostki
Kwota
Wkład
organizacyjnej od której otrzymanych finansowy
Zrealizowane zakupy
Gmina Szudziałowo
środków
Gminy
otrzymała dotację
finansowych Szudziałowo
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Białymstoku

33 663 zł

12 443,19 zł. 1. Reflektor LED RALS 9430C –
2 szt.
2. Turbopompa – 1 szt.
3. Wykrywacz wielogazowy
ATLAIR 4X – 1 szt.
4. Detektor prądu AC HOT
STICK – 2 szt.
5. Mostki przejazdowe 75 – 4 szt.
6. Opryskiwacz do
dyspergentu10L – 1 szt.
7. Wąż ssawny GRUNWALD – 4
szt.
8. Defibrylator AED Philips – 1
szt.
9. Wąż tłoczny W 75/20 – 8 szt.
10. Radiotelefon nasobny
cyfrowy Motorola DP 4600e – 2
szt.
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11. Wentylator oddymiający
Scorpion – 1 szt
12. Latarka na hełm strażacki – 2
szt.
13. Węże Fire Sport W 75 – 2 szt.
Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Ministerstwo
Sprawiedliwości

10 000 zł.

55 743,93 zł.

0 zł.

563,07 zł

1. Ubrania specjalne – 8 kpl.
1. Sprzęt do oznakowania terenu
akcji – 1 kpl.
2. Latarka akumulatorowa – 1 szt.
3. Parawan do osłony miejsca
wypadku i zasłaniania ofiar
wypadków – 1 szt.
4. Rozpieracz ramieniowy z
akcesoriami – 1 szt.
5. Hydrauliczne nożyce do cięcia
– 1 szt.
6. Agregat zasilający do narzędzi
hydraulicznych o modelu pracy
min. ATO - 1 szt.
7. Zestaw węży hydraulicznych o
długości min. 5 m. - 2 szt.
8. Przenośny zestaw
oświetleniowy – 1 szt.

Pozostałą kwotę z ochrony przeciwpożarowej przeznaczono na wydatki bieżące zapewniające
utrzymanie jednostek OSP w stałej gotowości.
Tab.4 Środki finansowe – (pozyskane przez stowarzyszenia OSP Gminy Szudziałowo w
ramach dotacji)
Kwota
Nazwa instytucji/jednostki
Wkład własny
otrzymanych
organizacyjnej od której
do zrealizowania
środków
OSP otrzymała dotację
dotacji
finansowych

OSP Szudziałowo

OSP Zubrzyca Wielka

OSP Wierzchlesie

Zrealizowane zakupy

0 zł.

Wymiana bramy garażowej remiza OSP

3 588,00 zł.

0 zł.

1. Obuwie skórzane,
2. Rękawice specjalne,
3. Kominiarka niepalna,
4. Kombinezon ochronny
pszczelarski,
5. Sprzęt do oznakowania terenu
akcji

5 600 zł.

0 zł.

1. Wymiana 6 szt. okien w remizie
2. Remont pomieszczenia
socjalnego strażaków.

9 000 zł.
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5. Przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczo–gaśniczych w
2018 r.
W 2018 roku stan osobowy jednostek OSP wynosił 87. W działaniach ratowniczo-gaśniczych
mogło uczestniczyć 37 osób. Jednostki OSP KSRG uczestniczyły 2 razy w ćwiczeniach
taktyczno-bojowych, zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Sokółce.
W 2018 roku skierowano 4 strażaków OSP na kurs podstawowy, 2 strażaków OSP na kurs
przedłużający ważność posiadanych uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła w jednostkach OSP Gminy
Szudziałowo inspekcje gotowości operacyjnej. Ogólna ocena w skali od 1 do 6 wyniosła 5.
6. Sieć wodociągowa (organizacja stanowisk poboru wody na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej).
W Gminie Szudziałowo funkcjonują dwie stacje wodociągowe Szudziałowo (z liczbą studni
2) oraz Babiki (z liczbą studni 2). Posiadają one system awaryjnego zasilania (2 agregaty
prądotwórcze). Stacje zasilają 27 wsi co stanowi 63% ogółu miejscowości należących do
terenu gminy. W pasie dróg gminnych w których umieszczono linie wodociągowe znajduje
się 38 hydrantów.
Tab.5 Wykaz dróg gminnych z oznaczoną liczbą hydrantów
Nr drogi
Ciąg drogi Gminnej
Gminnej
G1

Ilość hydrantów

SŁÓJKA – ROWEK - JEZIOREK DO DROGI
WOJEWÓDZKIEJ BIAŁYSTOK - KRYNKI

4

G2
104922B

TALKOWSZCZYZNA - SOSNOWIK

0

G3
104923B

OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ BIAŁYSTOK – KRYNKI
DO POCZOPEK – MARKOWY WYGON – NOWY
OSTRÓW

0

G4
104924B

OD ULICY WSI OBOK REMIZY OSP DO DROGI
POWIATOWEJ WIERZCHLESIE - ŁAŹNISKO

1

G5
104925B

ULICA WSI MISZKIENIKI WIELKIE

1

G6
104926B

CZĘŚĆ ULICY SUCHYNICZE – ULICA WSI
CHMIELEWSZCZYZNA DO SKOWANIA DRÓG
GRUNTOWYCH PRZY POSESJI PANA
HARASIMOWICZA

3

G7
104927B

SZUDZIAŁOWO - SŁOJA

1

G8
104930

HARKAWICZE - PIEROŻKI

0

G9
104931B

SUCHYNICZE W KIERUNKU WSI HORCZAKI

2

104921B

39

G 10
104933B

ULICA WSI GRZYBOWSZCZYZNA

0

OD DROGI POWIATOWEJ SZUDZIAŁOWO –
HARKAWICZE - JUROWLANY UL. WSI SUKOWICZE

0

G 12
104935B

OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ SOKÓŁKA – KRYNKI
DO WSI OSTRÓWEK ŁĄCZNIE Z ULICĄ

4

G 13
104936B

OD DROGI POWIATOWEJ WIERZCHLESIE – SŁÓJKA
CZĘŚĆ ULICY WIERZCHLESIE W KIERUNKU
POŁUDNIOWYM

G 14
104937B

ULICA WSI STARE TRZCIANO

2

G 15
104938B

ULICA WSI ŁAŹNISKO

0

G 16
104945B

ULICA SZKOLNA

4

G 17.1
G 17.2
104946B

ULICA SPORTOWA

0
0

G 18
104947B

ULICA SPÓŁDZIELCZA

1

G 19
104949B

ULICA DZIAŁKOWA

1

G 20
104950B

ULICA CENTRALNA

3

G 21
104951B

ULICA WIOSENNA

1

G 22
104952B

ULICA KRÓTKA

1

G 23
104953B

ULICA SPACEROWA

3

G 24
104954B

ULICA OWOCOWA

0

G 11
104934B

6

Zarządzanie kryzysowe
W 2018 roku w budżecie gminy zarezerwowano środki w kwocie 32 200 zł. przeznaczone na
Zarządzanie Kryzysowe.
Na terenie gminy nie wystąpiły sytuacje kryzysowe.
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