Załącznik do Zarządzenia Nr 41/22
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 maja 2022 roku

RAPORT
O STANIE GMINY
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA
ZA 2021 ROK
Dąbrowa Białostocka, maj 2021 r.

1

Szanowni Państwo,
przedkładam „Raport o Stanie Gminy”. Jest to czwarty taki dokument opracowany zgodnie z
wprowadzoną, przed czterema laty, nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym. Raport
zawiera roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii, uchwał
przyjętych przez Radę Miejską oraz informacje o stanie nieruchomości, gospodarki
przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, a także innych działań
podejmowanych na rzecz naszego miasta. Dokument ten, to także zapis szczególnego okresu
dla samorządu, okresu pracy w dobie wielkiej niepewności. Ubiegły rok to kolejny rok
pandemii i pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując
przyjęte plany i strategie dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych nam
w dobie pandemii.
Zachęcam do lektury i dyskusji.

Z wyrazami szacunku
mgr Artur Gajlewicz
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Dąbrowa Białostocka leży w środkowo - wschodniej części województwa
podlaskiego, w powiecie sokólskim, w pobliżu granicy polsko - białoruskiej i graniczy z
następującymi gminnymi jednostkami administracyjnymi: Nowy Dwór, Sidra, Janów,
Suchowola, a od północy z powiatem augustowskim z gminami Lipsk i Sztabin. Przez teren
miasta Dąbrowa Białostocka przepływa rzeka Kropiwna, która jest dopływem Biebrzy. Z
kolei północna część gminy leży w dolinie rzeki Biebrzy i ze względu na unikatowe walory
przyrodnicze została zakwalifikowana do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Miasto
Dąbrowa Białostocka jest położone w pobliżu dużych ośrodków:
- Białegostoku- 71 km
- Suwałk- 75 km
- Sokółki- 30 km
- Augustowa- 35 km
Gmina

Dąbrowa

Białostocka

leży

w

obrębie

makroregionu

Niziny

Północnopodlaskiej obejmując na północy równoleżnikową część doliny Biebrzy (tzw.
otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego), a pozostała część gminy położona jest w obrębie
Wysoczyzny Białostockiej, w skład której w zachodniej części wchodzi Wysoczyzna
Suchowolska, a w centralnej i wschodniej części Wzgórza Sokólskie.
Gmina i miasto Dąbrowa Białostocka zajmuje powierzchnię 264 km², co stanowi
12,85% powierzchni powiatu. Pod względem administracyjnym gmina składa się z 51
sołectw. Rolę centrum administracyjno - gospodarczego pełni miasto Dąbrowa Białostocka.
długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 23,9 km a sieci wodociągowej – 220,3 km. Na
terenie gminy drogi wojewódzkie o długości 34,9 km, drogi powiatowe o łącznej długości
119,4 km oraz drogi gminne o łącznej długości 74,8 km.
Gmina Dąbrowa Białostocka to typowo rolniczy region. Małe gospodarstwa są
malowniczo rozrzucone wśród pól i lasów, nastawione na małą produkcję i tradycyjne
wyroby.
Gmina podzielona jest na 46 obrębów geodezyjnych, w tym 3 są na terenie miasta.
Utworzone zostały 51 sołectwa i 2 rady osiedla (mieszkania komunalne w Dąbrowie
Białostockiej i Różanymstoku), które stanowią jednostki pomocnicze gminy. 47 sołectw
znajduje się na terenach wiejskich, a 4 na terenie miasta Dąbrowa Białostocka. Różanystok
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nie jest sołectwem, a jedynie osadą. Wg podziału administracyjnego kraju na terenie gminy
jest 45 miejscowości. (bez sołectw kolonijnych).
Gmina ze względu na swoje położenie w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego,
oraz ciekawą tradycję i wielokulturowość posiada duży potencjał turystyczno–rekreacyjny.
Dodatkowymi atutami Gminy jest czyste powietrze, woda, dużo lasów oraz kuchnia
regionalna serwowana głównie przez gospodarstwa agroturystyczne.
Obecnie usługi turystyczne na terenie gminy świadczą cztery gospodarstwa
agroturystyczne, które posiadają dość bogatą ofertę rekreacyjno-wypoczynkową. Ponadto
usługi noclegowe na terenie gminy świadczy Zajazd „Na Skarpie” w Dąbrowie Białostockiej
oraz Dom Pielgrzyma w Różanymstoku.
Usługi gastronomiczne świadczy również Zajazd „Na Skarpie” w Dąbrowie
Białostockiej, gospodarstwa agroturystyczne oraz bary w Dąbrowie Białostockiej. Istnieje
również możliwość wykorzystania stołówki w Szkole Podstawowej w Dąbrowie
Białostockiej i Stołówki Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej jako bazy
żywieniowej.
Ponadto w Dąbrowie Białostockiej znajduje się stadion sportowy, boisko do
koszykówki, boiska do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko uniwersalne, hala sportowa
przy Zespole Szkół, dwie siłownie na świeżym powietrzu, boisko „Orlik” w Różanymstoku.
Przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej znajduje się pełnowymiarowa hala
sportowa oraz zespół boisk wielofunkcyjnych. Inne inwestycje konieczne przy rozwoju
infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej to: budowa nowych miejsc parkingowych,
rewitalizacja terenów powyrobiskowych na tereny rekreacyjne, modernizacja szlaków
turystycznych oraz ustawienie tablic informacyjno - historycznych przy ważniejszych
zabytkach i szlakach turystycznych na terenie gminy.
W mieście znajdują się jednostki państwowe i powiatowe: policja, straż pożarna,
szkoła ponadgimnazjalna, szpital, 2 filie wydziałów Starostwa Powiatowego w Sokółce, filia
Urzędu Pracy w Sokółce.
Demografia i ludność
W 2021 roku w gminie Dąbrowa Białostocka urodziło się 82 dzieci, a zmarło 227
mieszkańców. Liczba mieszkańców gminy na koniec w/w roku wynosiła 11 019 osób (5 395
– mężczyzn, 5 624 – kobiet). Liczba osób zamieszkujących w poszczególnych
miejscowościach ukazana jest w tabeli 1.
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Tabela 1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach
gminy Dąbrowa Białostocka (stan na dzień: 31.12.2021r) w porównaniu do roku
poprzedniego 2020.
L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców
2021 r.
195

Liczba mieszkańców
2020 r.
198

1.

Bagny

2.

Bity Kamień

21

22

3.

Brzozowo

92

93

4.

Brzozowo Kolonia

149

153

5.

Grabowo

136

138

6.

Grodziszczany

260

257

7.

Grzebienie

191

197

8.

Hamulka

78

76

9.

Harasimowicze

219

228

10.

Jaczno

46

48

11.

Jałówka

167

176

12.

Kamienna Nowa

141

140

13.

Kamienna Stara

289

300

14.

Kirejewszczyzna

43

46

15.

Kropiwno

111

113

16.

Krugło

163

164

17.

Kuderewszczyzna

82

86

18.

Lewki

60

67

19.

Łozowo

247

257

20.

Małowista

173

170

21.

Miedzianowo

103

104

22.

Mościcha

45

44

23.

Nierośno

257

268

24.

Nowa wieś

150

152

25.

Nowinka

45

48

26.

Olsza

101

102

27.

Osmołowszczyzna

153

151

28.

Ostrowie

222

229
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29.

Pięciowłóki

60

60

30.

Podbagny

34

35

31.

Reszkowce

247

252

32.

Różanystok

224

238

33.

Sadek

53

55

34.

Sadowo

106

108

35.

Sławno

58

58

36.

Stock

299

300

37.

Suchodolina

68

71

38.

Szuszalewo

130

132

39.

Trzyrzeczki

65

67

40.

Wesołowo

37

36

41.

Wiązówka

57

61

42.

Wroczyńszczyzna

77

77

43.

Zwierzyniec Mały

77

83

44.

Zwierzyniec Wielki

156

159

45.

Dąbrowa Białostocka

5332

5452

11019

11271

RAZEM

W Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności przyjmowane są wnioski o
wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny od 2018 roku jest dostępna dla
wszystkich rodzin wielodzietnych, niezależnie od dochodów, w których w chwili składania
wniosku było co najmniej troje dzieci spełniających poniższe warunki.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole
wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom
dziecka. Należy jednak pamiętać, że prawo do posiadania KDR nie przysługuje rodzicowi,
którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy
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rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w
stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi
zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o
odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) muszą zamieszkiwać na
terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych.
Aby otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie
Białostockiej.
W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej wprowadzono do systemu
SI KDR 47 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano zaś 106 szt. w/w kart w
wersji tradycyjnej.
W 2021 roku rozpatrzono 57 wniosków dot. nadużywania alkoholu przez osoby wezwane na
posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Według raportów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień
31.12.2021 r. w gminie Dąbrowa Białostocka zarejestrowanych było 450 przedsiębiorców, w
tym:
-handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi-95
-usługi remontowo-budowlane- 150
-usługi tartaczne , stolarskie -18
-usługi transportowe , taksówkarskie- 27
-usługi gastronomiczne-8
-usługi kosmetyczne i fryzjerskie-21
-kantory wymiany walut- 2
-ośrodki szkolenia kierowców- 4
-usług informatycznych oraz związanych z instalacją Internetu- 6
-prywatna praktyka lekarska , pozostałe usługi medyczne , usługi stomatologiczne -29
-działalność produkcyjna - 3
-usługi fotograficzne - 4
-usługi weterynaryjne-4
-usługi pogrzebowe i kamieniarskie -7
-naprawa samochodów oraz innych pojazdów i maszyn - 21
-usługi geodezyjne oraz projektowanie techniczne - 6
-działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem-5
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-usługi ubezpieczeniowe -7
-usługi krawieckie- 3
-usługi prawnicze i rachunkowe – 4
-inne usługi -26
W 2021 roku nie wydano nowych licencji na taksówkę. Łączna liczba licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Dąbrowa Białostocka wynosi
7 sztuk.
Inwestycje jakie zrealizowano na terenie gminy w 2021 roku:
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek
Zwiększenie w
Stan na koniec
okresu
okresie
okresu
sprawozdawczego sprawozdawczym sprawozdawczego

1

Budowa altany- wiaty Szuszalewo

0,00

29 777,30

29 777,30

2

Termomodernizacja budynku OSP
Bagny (Szkoła Podstawowa)
Budowa kanalizacji deszczowej przy
ul. Świerkowej w Dąbrowie
Białostockiej
Budowa chodnika w kierunku wsi
Grodziszczany
Przebudowa drogi gminnej we wsi
Jałówka
Przebudowa
drogi
przy
ul.
Przytorowej
w
Dąbrowie
Białostockiej
Utwardzenie
drogi
przy
ul.
Świerkowej
w
Dąbrowie
Białostockiej
Ogrodzenie działki Harasimowicze

0,00

60 000,00

60 000,00

7 980,00

55 000,00

62 980,00

0,00

15 491,25

15 491,25

16 605,00

390 043,50

406 648,50

26 568,00

695 580,09

722 148,09

0,00

29 900,00

29 900,00

0,00

10 051,08

10 051,08

0,00

11 444,09

11 444,09

0,00

11 318,04

11 318,04

0,00

42 439,37

42 439,37

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w
Suchodolinie
Modernizacja placu zabaw – siłowni
plenerowej w Hamulce
Utworzenie punktu Klub „Senior+”
w Dąbrowie Białostockiej przy ul.
Tysiąclecia 8

II. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Stan finansów gminy Dąbrowa Białostocka.
Podstawą polityki finansowej gminy Dąbrowa Białostocka jest uchwała budżetowa corocznie
uchwalana przez Radę Miejską.

Uchwała określa źródła dochodów oraz kierunki

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji wynika z zawartych w załączniku do uchwały
budżetowej zadań.
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Kształtowanie planu dochodów i wydatków gminy Dąbrowa Białostocka w 2021 roku:

Rodzaj

Plan początkowy

Plan po zmianach

Dochody

48 589 425,00 zł

53 920 141,64 zł

Wydatki

48 050 243,00 zł

56 528 163,12 zł

439 818,00 zł

3 587 021,48 zł

Przychody
Rozchody

979 000,00 zł

979 000,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków w dużej mierze jest uzależnione od wysokości
pozyskiwanych środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu państwa oraz budżetu unii
europejskiej na realizacją zadań inwestycyjnych, jak również możliwość pozyskania
zwrotnych środków z tytułu emisji obligacji bądź zaciągnięcia kredytu. Ma to znaczący
wpływ na kształtowanie się wielkości wykonania dochodów i wydatków co przedstawia
poniższy wykres:

Wykonanie dochodów i wydatków w latach
2015-2021
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50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
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2021

wydatki

Udział dochodów własnych do dochodów ogółem
Struktura dochodów budżetu gminy zdefiniowana jest w ustawie o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje dochody własne, subwencję ogólną oraz
dotacje celowe z budżetu państwa. Do dochodów gminy zalicza się też środki pochodzące ze
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źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
Sytuację finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych, corocznie
najwyższy udział mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Drugą pozycję stanowią dotacje
otrzymane na realizację zadań bieżących. Od 2016 roku znaczącym składnikiem dochodów
gminy jest dotacja na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”. Kolejną pozycję
stanowią dochody własne bieżące i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa, z czego największe wpływy odnotowano z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Dochody majątkowe własne oraz dotacje na inwestycje stanowiły
najmniejszy udział w dochodach ogółem.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 rok według ważniejszych źródeł:

Lp.

Dochody

Wykonanie

Wskaźnik udziału
w wykonaniu

1

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19 835 507,00

34,75%

2

Dotacje otrzymane na zadania bieżące

17 337 038,59

30,38%

3

Dochody własne bieżące

8 608 320,32

15,08%

4

Udziały w podatkach stanowiących dochód 6 479 852,33
budżetu państwa

11,35%

Dochody majątkowe własne i dotacje na 4 812 164,04
inwestycje
Razem:
57 072 882,28
5

8,43%
100 %

Wskaźnik udziału dochodów własnych bieżących w dochodach ogółem pokazuje, jaka
część łącznych dochodów gminy pochodzi z dochodów własnych. Wysokość tego wskaźnika
obrazuje samodzielność gminy w kształtowaniu własnych dochodów. Im wskaźnik jest
wyższy tym większa niezależność gminy od źródeł zewnętrznych.
Dochody gminy Dąbrowa Białostocka corocznie wzrastają. Obrazuje to dochód wyliczony na
1 mieszkańca, który zmienił się od kwoty 3 369 zł w 2015 roku do 5 163 zł w 2021 roku, co
w porównaniu do 2020 r jest większe o 406 zł.
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Dochody gminy na 1 mieszkańca
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Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem
Wydatki majątkowe stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie
gminy. Ich realizacja związana jest z możliwościami finansowymi gminy. Zasadą jest, że z
uzyskanych dochodów budżetowych pokrywane są w pierwszej kolejności wydatki bieżące,
natomiast zakres finansowania wydatków inwestycyjnych związany jest ze skalą potrzeb
danej społeczności lokalnej i uzależniony od możliwości pozyskania środków zewnętrznych,
kredytów bądź emisji obligacji przez gminę w danym roku.
Lp.

Rodzaj wydatków

Plan

Wykonanie

Wskaźnik udziału w
wykonaniu

1.

Wydatki bieżące

49 454 078,55

47 732 954,86

93,18 %

2.

Wydatki majątkowe

7 074 084,57

3 493 212,52

6,82%

Wydatki ogółem:

56 528 163,12

51 226 167,38

100,00%

Źródłami finansowania inwestycji są przede wszystkim środki własne budżetu gminy oraz
otrzymane dotacje celowe. W grupie wydatków majątkowych przeważającą kwotę stanowiły
wydatki na inwestycje, których źródłem finansowania były zarówno środki własne, środki
europejskie i zagraniczne.
Zadłużenie gminy
Na przestrzeni poprzednich lat na realizację części inwestycji gmina Dąbrowa Białostocka
zaciągała zobowiązania emitując obligacje.
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Zaciągnięte zobowiązania w latach 2017 – 2021
Rok emisji obligacji

2017

2018

2019

2020

2021

Kwota

3 300 000,00

5 900 000,00

0,00

0,00

0,00

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
Wskaźnik mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów
Lp. Rodzaj

2017

2018

1.

Kwota zadłużenia

10 966 000,00

15 737 000,00 14 408 000,00 13 313 000,00 12 334 000,00

2.

Dochody ogółem

41 430 473,91

53 183 991,41 47 932 397,35 53 619 006,78 57 072 882,28

3.

Wskaźnik udziału
zadłużenia
w 26,47%
dochodach ogółem

29,59%

2019

30,06%

2020

24,83 %

2021

21,61%

W latach 2017 –2019 stopień zadłużenia gminy do dochodów ogółem wzrastał w związku z
dodatkowymi emisjami obligacji z 26,47 % w 2017 roku do 30,06 % w 2019 roku. Stopniowa
spłata zadłużenia powoduje spadek wskaźnika zadłużenia do 21,61 % w 2021 roku.
Obciążenie dochodów gminy obsługą zadłużenia.
Lp. Rodzaj

2017

1.

Dochody

41 430 473,91 53 183 991,41 47 932 397,35

53 619 006,78 57 072 882,28

2.

Obsługa zadłużenia

243 307,81

3.

Spłata rat, wykup 1 129 000,00
obligacji
Wskaźnik udziału
zadłużenia i obsługi 3,31%
w
dochodach
ogółem

4.

2018

2019

2020

2021

359 319,28

512 832,88

374 087,20

214 067,77

1 129 000,00

1 329 000,00

1 095 000,00

979 000,00

2,80%

3,84%

2,74 %

2,09%

Wskaźnik określa, jaka część dochodów przeznaczona została na obsługę zadłużenia gminy
(spłat rat kapitałowych, wykup obligacji, odsetki) w danym roku.
Wykonanie dochodów, w tym dynamika wzrostu dochodów z tytułu podatków
dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, i wydatków
2020
Lp.
2017
2018
2019
2021
1.

dochody
wykonane

41 430 473,91 53 183 991,41 47 932 397,35 53 619 006,78

57 072 882,28
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dynamika
wzrostu
wydatki
wykonane

28,37%

-9,87%

11,86%

45 355 797,72 58 038 902,94 46 410 314,77 48 628 039,51

6,44%
51 226 167,38

dynamika
wzrostu
podatków
dochodowych od 4 620 971,00
osób fizycznych

27,96%

-20,04%

4,78%

5,34%

5 142 574,00

5 921 225,00

5 819 695,00

6 335 015,00

dynamika
wzrostu
podatków
dochodowych od 60 211,95
osób prawnych

11,29%

15,14%

-1,71%

8,85%

136 687,04

94 246,16

112 498,64

144 837,33

dynamika
wzrostu

127,01%

-31,05%

19,37%

28,75%

Wskaźnik ten wskazuje, w jakim procencie gmina wykorzystuje potencjał dochodowy
dochodów własnych gminy, jakimi są udziały w podatkach dochodowych i związane z tym
wydatki. Można zauważyć jak wskaźnik udziałów w podatkach dochodowych wpływa na
wielkość dochodów gminy
Środki zewnętrzne
Gmina Dąbrowa Białostocka na realizację różnorodnych zadań pozyskiwała
zewnętrzne środki finansowe unijne bądź krajowe. Pozyskane środki przeznaczono na
rozbudowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje, przebudowy,
rekultywację, ochronę przeciwpożarową, realizację projektów miękkich oraz innych zadań.

Nazwa zadania/projektu
Montaż odnawialnych źródeł energii dla
gospodarstw domowych na terenie gminy
Dąbrowa Białostocka
Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła
oraz montaż efektywnego energetycznie
oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa
Białostocka

Źródło
finansowania
program wspierający

lub Wykonanie
dochodów za 2021 r

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 1 105 000,00 zł
2014-2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 18 510,52 zł
2014-2020

Regionalny Program Operacyjny
Termomodernizacja budynku Kina LOTOS
Województwa Podlaskiego na lata 534 717,25 zł
w Dąbrowie Białostockiej
2014-2020
Przebudowa ul. Przytorowej w Dąbrowie
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Białostockiej

341 583,26 zł

14

Regionalny Program Operacyjny
Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej
Województwa Podlaskiego na lata 3 312,94 zł
w Dąbrowie Białostockiej
2014-2020
Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie
Środki z uzupełnienia subwencji
wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz
2 201 208,00 zł
ogólnej
kanalizacji
Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno- Programu
odnowy
integracyjnej w miejscowości Szuszalewo
Województwa Podlaskiego

Wsi

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Remont drogi dojazdowej w miejscowości
Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Grzebienie
Czarna Białostocka
Dotacja
celowa
z
budżetu
Województwa
Podlaskiego
na
Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej
zadania
z
zakresu
ochrony,
położonej w obrębie Szuszalewo
rekultywacji i poprawy jakości
gruntów rolnych
Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach
„Konsultacje
społeczne
metodą
na
Działania
2.19
„Usprawnienie
podniesienie jakości w obszarze planowania
procesów
inwestycyjnoi zagospodarowania przestrzennego”
budowlanych
i
planowania
przestrzennego”
Europejski Fundusz Społeczny w
„Podniesienie
kompetencji
cyfrowych
ramach Regionalnego Programu
wśród uczniów i nauczycieli województwa
Operacyjnego
Województwa
podlaskiego”
Podlaskiego na lata 2014-2020

14 720,00 zł

19 519,81 zł

109 420,80 zł

55 300,00 zł

21 553,12 zł

Dofinansowanie
zakupu
sprzętu
Województwo Podlaskie
ratowniczo-gaśniczego i umundurowania

40 000,00 zł

Dofinansowanie
zadań
zarządzania kryzysowego

50 000,00 zł

w

ramach

Województwo Podlaskie

„Szkoła nowych szans i możliwości”

Europejski Fundusz Społeczny w
ramach Regionalnego Programu
54 570,50 zł
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020

Laboratoria Przyszłości

Funduszu Przeciwdziałania COVID202 800,00 zł
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Europejski Fundusz Społeczny w
ramach Regionalnego Programu
„Rozwijamy skrzydła”
88 308,25 zł
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny w
„Bystrzaki – Przedszkolaki. Wsparcie dzieci
ramach Regionalnego Programu
i nauczycieli z Przedszkola w Dąbrowie
37 796,67 zł
Operacyjnego
Województwa
Białostockiej”
Podlaskiego na lata 2014-2020
Klub Senior+

Program wieloletni „Senior+” na
62 000,00 zł
lata 2021-2025
ŁĄCZNIE GMINA POZYSKAŁA 4 960 321,12 zł
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Dochody z majątku
Dochody ze sprzedaży majątku planowano w kwocie 510 000,00 zł, pozyskano 508 992,65 zł,
w tym z tytułu:
- wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 508 680,65 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 312,00 zł.
Wykonanie dochodów w stosunku do lat ubiegłych było bardzo wysokie.
Wypływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności wyniosły 4 595,21 zł
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach ogółem
Lp.
1.
2.
3.

2017
dochody

2018

2019

2020

2021

41.430.473,91 53.183.991,41 47.932.397,35 53.619.006,78 57.072.882,28

dochody
ze 50.662,94
sprzedaży mienia
0,12%
udział

39.620,00

104.926,92

90.814,15

508.992,65

0,07%

0,22%

0,17%

0,89%

Wieloletnia prognoza finansowa
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
rok
2021

kredyt
579 000,00

obligacje17
0,00

obligacje13
400 000,00

razem
do stan zadłużenia na
zapłaty
koniec roku
979 000,00
12 334 000,00

2022

0,00

750 000,00

400 000,00

1 150 000,00

11 184 000,00

2023

0,00

1 050 000,00

400 000,00

1 450 000,00

9 734 000,00

2024

0,00

1 100 000,00

400 000,00

1 500 000,00

8 234 000,00

2025

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

6 734 000,00

2026

0,00

900 000,00

0,00

900 000,00

5 834 000,00

2027

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

4 334 000,00

2028

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

2 834 000,00

2029

634 000,00

700 000,00

1 334 000,00

1 500 000,00

2030

600 000,00

900 000,00

1 500 000,00

0,00

9 534 000,00

3 200 000,00

12 218 000,00

579 000,00

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata
Wskaźnik sytuacji finansowej na lata przyszłe objęte wieloletnią prognozą finansową
wskazuje dodatnią różnice pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
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Wynik budżetu operacyjnego – nadwyżka operacyjna ma bardzo istotne znaczenie – stanowi
jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy. Dodatni wskaźnik oznacza
możliwość wygenerowania dochodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata według wzoru zawartego w art. 243
ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej: u.f.p.
Relacja sumy wyniku (nadwyżki lub deficytu) operacyjnego i dochodów ze sprzedaży
majątku do dochodów ogółem. Zgodnie z art. 243 u.f.p. od roku 2014 średnia arytmetyczna
wartości tego wskaźnika dla trzech kolejnych poprzednich lat, porównywalna ze wskaźnikiem
planowanego poziomu obsługi zadłużenia gminy w roku następnym decyduje o tym, czy
gmina będzie mogła uchwalić na dany rok budżet. Wskaźnik jest miarą potencjału obsługi
zadłużenia gminy.
Zgodnie z tym zapisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań
obejmujących raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty planowanych poręczeń do dochodów
budżetowych ogółem nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego
powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem
(wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy).
Wskaźnik zadłużenia gminy Dąbrowa Białostocka według aktualnie obowiązującej
ustawy o finansach publicznych spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.
Fundusz sołecki
W 2021 roku wyodrębniono w budżecie wydatki na fundusz sołecki. W ramach
wyodrębnionego w gminie funduszu sołeckiego zrealizowano następujące wydatki:
Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatek

60016

Drogi publiczne gminne

510 398,54 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

43 795,91 zł

75412

Ochotnicze straże pożarne

34 452,11 zł

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

500,00 zł

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 369,18 zł

92601

Obiekty sportowe

33 094,11 zł

Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego

642 609,85 zł
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III. MIENIE KOMUNALNE
Według stanu na dzień 31.12.2021 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje
się 640,5860 ha gruntów z tego 65,0374 ha Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym.
W skład mienia położonego w obrębie miasta Dąbrowa Białostocka oraz obrębach
wiejskich gminy wchodzą między innymi :
- drogi, ulice, zieleńce i parki

- 421,1171 ha

- lasy

- 19,8741 ha

- działki przekazane w użytkowaniu wieczystym

- 11,1357 ha

- w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty

- 11,1600 ha

- użytki kopalne (mienie gminy)

- 13,5400 ha

- pozostałe grunty

- 163,7591 ha

Zasadniczą część gruntów komunalnych stanowią drogi przejęte na własność Gminy.
Stan zasobu gruntów komunalnych prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaj mienia
wg grup
rejestrowych

Sposób zagospodarowania w ha:
w zarządzie
jednostek
dzierżawa Użytkowanie/
organ. i
i najem
użyczenie
pomoc.

ha

Wartość w zł

w bezp.
zarządzie
gminy

Zasób gruntów
komunalnych - 4.1

563,5675

2 390 398,41

502,0119

1,99

Grunty w zarządzie
lub posiadaniu
jednostek org. - 4.2

10,3798

109 482,30

-

7,5277

-

Pozostałe grunty
gminy - 4.3
Grunty w
użytkowaniu
wieczystym - 5.0
ogółem

55,5030

34 293,00

57,2356

Użytkowanie
wieczyste

2,33

-

-

2,78521

-

53,0915

-

2,4115

-

11,1357

1 680 432,00

-

-

-

-

11,1357

640,5860

4 214 605,71

502,0119

62,6092

57,2356

7,5936

11,1357

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 111 lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4993,93 m2 w tym:
- w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych – 49 szt. o pow. 2002,16 m2
- w Różanymstoku w budynkach mieszkalnych – 42 szt. o pow. 2002,02 m2
- w szkołach podstawowych (wraz z Demem Nauczyciela) – 17 szt. o pow. 850,97 m2
- Kamienna Nowa

- 3 szt. o pow. 118,78 m2
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Nastąpiło zmniejszenie zasobu gruntów w majątku o łącznej powierzchni 0,5220 ha:
1) sprzedano działkę gminną nr 91/49 o pow. 0,5000 ha obręb 1 Dąbrowa Białostocka dla
Higasa Nieruchomości,
2) sprzedano dwie działki nr 86/267 o pow. 0,0026 ha i 86/268 o pow. 0,0026 pod garaże.
3) sprzedano działkę nr 190/2 o pow. 0,0168 ha dla PGI 8 Sp. z o.o.,
4) sprzedano mieszkanie w Różanymstoku 21/6 nr działki 5/5 o pow. 59,65 m2.
Zwiększenie zasobu gruntów:
- kupno działki rolnej obręb 3 Jasionówka, nr działki 291/2 o pow. 0,0942 ha za kwotę
21.355,40 zł
Dochody z tytułu wykonania prawa własności.
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku JST

Plan na 2021 r. w zł
653.790,12

652.000,00

51.414,04

51.000,00

4.595,21

4.300,00

508.992,65

335.000,00

16.725,96

16.000,00

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności

4.

Wpływy ze sprzedaży mienia

5.

Opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego

Wykonanie
za 2021 rok w zł

W związku z realizacją inwestycji nastąpił wzrost wartości środków trwałych w
poszczególnych grupach:
Grupa I – Budynki i lokale:
- budowa altany – wiaty w Szuszalewie - wartość 29.777,30 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP Bagny (Szkoła Podstawowa) – wartość 60.000,00 zł,
Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Świerkowej w Dąbrowie Białostockiej - wartość
62.980,00 zł;
- budowa chodnika w kierunku wsi Grodziszczany – wartość 15.491,25 zł;
- przebudowa drogi przy ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej – wartość 722.148,09 zł;
- utwardzenie drogi przy ul. Świerkowej w Dąbrowie Białostockiej – wartość 29.900,00 zł;
- ogrodzenie działki we wsi Harasimowicze – wartość 10.051,08 zł;
- ogrodzenie placu szkoły podstawowej w Suchodolinie – wartość 11.444,09 zł;
- modernizacja placu zabaw – siłowni plenerowej w Hamulce – wartość 11.318,04 zł
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Grupa V – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:
- kocioł warzelny gazowy – wartość 14.999,200 zł;

Struktura zagospodarowania gruntów w
Gminie Dąbrowa Białostocka (ha):
62,6092
64,8292
11,1357

w zarządzie komunalnym (10%)
dzierżawa, najem, użyczenie (10
%)
użytkowanie wieczyste (2 %)
w zarządzie gminy (78 %)

502,0119

Gmina posiadała udziały w następujących spółkach prawa handlowego:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Dąbrowie Białostockiej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe „OM”
Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej w likwidacji
BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym
Wodociągi Podlaskie

Stan udziałów
2 233 800,00 zł
641 700,00 zł
24 000,00 zł
10.000,00 zł

Stan majątku trwałego ogółem oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ilustruje
poniższe zestawienie. Jak wynika z niego Gmina Dabrowa Białostocka dysponuje majątkiem,
którego wartość księgowa brutto wynosi 118.842.443,19 zł.
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Majątek komunalny w użytkowaniu Gminy, jednostek organizacyjnych
oraz przekazany w użytkowanie innym jednostkom
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych

Lp. Nazwa jednostki
1.

Wartość mienia
brutto

Budynki i
budowle –
I

Grunty

2.

Urząd Miejski
Szkoły i Przedszkola Biuro Obsługi Szkół
Samorządowych

3.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w
Dąbrowie Białostockiej

4.

Przedsiębiorstwo Gosp.
Komunalnej i Mieszk. w
Dąbrowie Biał.

136 131,40

-

5.

MOPS w Dąbrowie
Biał.

212.655,78

-

Razem

Obiekty inż.
lądowej wodne II

Maszyny,
urządzenia
i aparaty
- IV i V

Urządzenia
techniczneVI

Środki
transportu VII

721 212,35

367 367,53

9 818 186,18

1 219 561,12

846 161,15

1 073 174,00

167 795,06

449 795,00

119 081,03

3 314 569,12

76 200,00

57 180,00

373 004,85

97 247 534,03

4 214 605,71

13 422 416,49

19 284 133,91

-

12 788 464,44

2 372 965,41

-

71 463,85

1 961 988,07

16 756,50

1 391 818,72

-

47 028,00

-

-

-

-

-

-

14 768,50

-

-

-

118 842 443,19

4 231 362,21

18 683,60
27 621 383,25

65 564 849,50

Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie
VIII

Kotły i
maszyny
energetyczne
– III

76 514,94
68 014 329,85

40 932,86
809 173,21

453 599,88
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9 985 981,24

1 745 556,12

1 022 422,18

Wyposażenie
konto 013

197 887,28
4 958 635,25

IV. ŁAD PRZESTRZENNY, PROGRAMY I STRATEGIE
Obowiązujący program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Dąbrowa
Białostocka na lata 2021 - 2025 przyjęto uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/161/21 z dnia
29.04.2021 r. Gmina posiada 111 mieszkań w tym: 49 znajdujących się w mieście Dąbrowa
Białostocka, 42 w Różanymstoku oraz 20 w szkołach i domach nauczyciela na terenie Gminy.
Mieszkaniami znajdującymi się w szkołach zarządzają Dyrektorzy Szkół. Stan techniczny
zasobu na terenie Dąbrowy jest dobry, na 9 budynków 7 jest odnowionych i ocieplonych. W
Różanymstoku w budynkach nr 4 i 8 wymieniona została stolarka okienna. Na koniec 2020
roku liczba oczekujących na mieszkanie to 21 rodzin z tego w większości to osoby samotne i
kobiety z dziećmi. Średnio rocznie przydziela się mieszkanie dla 2 – 3 rodzin, tak więc okres
oczekiwania jest dość długi. Aby poprawić sytuacją mieszkaniową należałoby podjąć
działania w celu zwiększenia zasobu w wyniku adaptacji czy przejmowania budynków od
innych instytucji.
Podejmowano działania w zakresie lokalizacji inwestycji, w tym także inwestycji celu
publicznego ustalane indywidualnie w postępowaniu administracyjnym. W 2021 roku
wydano:
- 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 24 decyzji o warunkach zabudowy,
- 149 decyzji o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym nie związanych z
funkcjonowaniem drogi,
- 204 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,
- 8 decyzji podziałowych,
- zawarto 12 umów dzierżawy na nieruchomości.
V. ŚRODOWISKO I ROLNICTWO
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrowa
Białostocka od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zajmuje się
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.
Przedsiębiorstwo świadczy usługę na podstawie przeprowadzonego postępowania o
udzieleniu zamówienia publicznego „in house”. Odpady z poszczególnych miejscowości
zabudowy jednorodzinnej odbierane są według ustalonego harmonogramu. Odpady
komunalne zmieszane są wywożone na stację przeładunkową w Dąbrowie Białostockiej a
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dalej do zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce w gminie
Grajewo. Odpady selektywne dostarczane są do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym.
Utworzony jest też Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na
terenie PGKiM, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczyć wyłącznie posegregowane
odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym oraz inne odpady zgodnie z
regulaminem PSZOK.
W 2021 roku udało się ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania. Ilość niesegregowanych odpadów wyniosła
1178,610 Mg. Masa odpadów selektywnie zebranych na terenie Gminy w 2021 roku wyniosła
448,525 Mg plus odpady BIO 44,590 Mg co daje łącznie 493,155 Mg, z tego gmina osiągnęła
58,84 % poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła. W związku powyższym gmina wywiązała się z zapisów rozporządzenia,
gdzie poziom recyklingu powinien wynosić 50 %. Jednakże w przyszłości powinien być
położony większy nacisk na rozwój selektywnej zbiórki odpadów. Nie było zebranych innych
niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych i nie podlegały one składowaniu.
Podsumowując, nie stwierdza się braku możliwości technicznych dla poprawnego
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ze względu na
zmniejszanie się ilości gospodarstw domowych i ilości mieszkańców wzrosły koszty odbioru
i przetwarzania odpadów komunalnych na 1 mieszkańca. Aby system mógł się zbilansować
należałoby podnieść stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Gmina Dąbrowa Białostocka od 2011 roku dofinansowuje koszty usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest. Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielem budynków mieszkalnych, gospodarczych i
pomocniczych wykorzystywanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz zarządcy budynków użyteczności publicznej. Zainteresowani otrzymują
pomoc, polegającą na sfinansowaniu demontażu pokrycia dachowego oraz transportu i
utylizacji powstałego odpadu zawierającego azbest lub sfinansowaniu transportu i utylizacji
odpadów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości. Środki finansowe
niezbędne do realizacji zadania pochodzą Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W roku 2021 w ramach Programu usunięto 175,284 Mg co stanowi 175,284 ton
wyrobów azbestowych z 54 nieruchomości.
W 2021 roku o zwrot podatku akcyzowego złożono 1482 wnioski przez producentów
rolnych posiadających na terenie Gminy gospodarstwo rolne. Łączna wysokość udzielonej
pomocy na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
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napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym wynosiła
1 464 976,28 zł. Wydano 34 decyzje na wycinkę drzew, przyjęto 83 zgłoszenia na wycinkę
drzew.
Gmina Dąbrowa Białostocka w 2021 r. wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww.
przedsięwzięcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Program obejmował: odbiór odpadów z folii rolniczych – 13,280 Mg, siatki do
owijania balotów – 0,890 Mg, sznurka do owijania balotów – 0,230 Mg, opakowań po
nawozach - 0,490 Mg i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych – 1,670 Mg.
VI. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Dabrowa Białostocka na podstawie danych Komisariatu
Policji w Dąbrowie Białostockiej.
Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
odnotowano 109 przestępstw w podziale na kategorie: kryminalne – 62, gospodarcze – 12,
narkotykowe – 4 oraz drogowe – 31. Funkcjonariusze na terenie gminy Dąbrowa Białostocka
ujawnili 1039 wykroczeń. W związku z powyższym nałożono 657 mandatów karnych,
zastosowano 154 pouczenia oraz sporządzono 228 notatek urzędowych do czynności
wyjaśniających. Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka ogółem przep0rowadzonio 2024
interwencji policji. Ponadto w danym okresie funkcjonariusze Policji ujawnili 33 osoby
poszukiwane.
Dzielnicowi miasta i gminy Dąbrowa Białostocka w roku 2021 zrealizowali po dwa
plany priorytetowe dzięki którym znacznie zostały zminimalizowane zagrożenia występujące
we wskazanych miejscach. Dane plany zostały zminimalizowane zagrożenia występujące we
wskazanych miejscach. Dane plany zostały sporządzone w głównej mierze na podstawie
zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji społeczeństwa i ustaleń
funkcjonariuszy. Ogólnie na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka w danym okresie na
KMZB doszło do 184 zgłoszeń, z czego zdecydowana większość została potwierdzona i
wyeliminowana.
Na terenie gminy istnieje 12 jednostek OSP:
1. OSP Jaczno
2. OSP Olsza
3. OSP Reszkowce
4. OSP Dąbrowa Białostocka
5. OSP Kamienna Stara
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6. OSP Ostrowie
7. OSP Bagny
8. OSP Grzebienie
9. OSP Jałówka
10. OSP Małowista
11. OSP Miedzianowo
12. OSP Nowa Wieś
6 z nich posiada samochody ratowniczo – gaśnicze, a 7 motopompy ratownicze oraz
podstawowy sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych tj. węże pożarnicze i armaturę wodną.
OSP Reszkowce i OSP Olsza są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Ogólna liczba członków działających w strukturach OSP wynosi 289 osób w tym 252
mężczyzn i 37 kobiet. Środki jakie przeznaczono na doposażenie OSP pochodziły z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie: na działalność bieżącą 51.820
zł. Z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: na działalność bieżącą – 25.349 zł, z
Urzędu Marszałkowskiego na działalność bieżącą – 40.000 zł, z NFOŚiGW w ramach
programu „Mały strażak” otrzymano na bieżącą działalność 116.550 zł, ze Starostwa
Powiatowego w Sokółce – 12.500 zł.
Dane jednostek OSP:
Lp.

Jednostka OSP

1

Jaczno

Ilość
członków
23

2
3

Olsza
Reszkowce

42
38

4
5

Dąbrowa Białostocka
Kamienna Stara

28
28

6

Ostrowie
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7
8
9
10
11
12

Bagny
Grzebienie
Jałówka
Małowista
Miedzianowo
Nowa Wieś

27
19
14
13
18
17

Pojazdy i
urządzenia
Star 244
motopompa
IVECO
MAN
motopompa
Nissan Pickup
Jelcz 005
motopompa
Mercedes Benz
motopompa
motopompa
motopompa
motopompa
motopompa
motopompa
motopompa

Ilość wyjazdów
w 2021 roku
18
44
33
13
22
2
-
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VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gmina

realizuje

zadania

oświatowe

wynikające

z

ustaw

i

rozporządzeń

wykonawczych regulujących te kwestie poprzez zabezpieczenie działalności w/w szkoły, a
także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując dowóz
uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.
Zadania są realizowane przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa- subwencji
oświatowej, dotacji celowych oraz ze środków własnych gminy.
Na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 2021 r. funkcjonowały 3 szkoły
podstawowe prowadzone przez Gminę, dwa przedszkola samorządowe oraz żłobek miejski.
Funkcjonują też 3 szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży i jedna
prowadzona przez Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach.
Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia:

Dzieci ogółem
w tym:
oddział przedszkolny
Liczba nauczycieli
Liczba pracowników
obsługi

Szkoła
Podstawowa
w
Kamiennej Nowej
35

Szkoła
Podstawowa
Reszkowcach
25

w

Szkoła
Podstawowa
Suchodolinie
40

w

Szkoła
Podstawowa w
Bagnach
32

14
13

10
8

7
11

12
12

1

1

5

3

Szkoły prowadzone przez Gminę:

Liczba dzieci ogółem
w tym:
oddział przedszkolny
Liczba nauczycieli
Liczba pracowników
obsługi

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbrowie Białostockiej
550
75
68
33

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Różanymstoku
85
24
13
6

Szkoła Podstawowa
w Zwierzyńcu Wielkim
65
18
11
6 (w tym 3 palaczy
sezonowo)

W pierwszej połowie 2021 roku trwania pandemii proces nauczania odbywał się
naprzemiennie (stacjonarnie lub zdalnie) i uzależniony by od liczby zachorowań w kraju.
Najwięcej zajęć w formie stacjonarnej mieli uczniowie klas 0-III. W szkołach i przedszkolach
zapewniono odpowiednie warunki sanitarne tj. płyny dezynfekujące do rąk, mydła w płynie i
ręczniki papierowe, maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekcyjne
do mycia powierzchni i podłóg. Ograniczono liczebność w grupach i klasach, poszczególne
oddziały uczyły się w oddzielnych salach. W częściach wspólnych szkół obowiązywała
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zasada zakrywania ust i nosa. Do placówek przyjmowane były tylko dzieci w pełni zdrowe.
Przy wejściu do budynków była mierzona temperatura zarówno dla dziecka jak i ich
opiekunów. Obowiązywała zasada obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu. W
widocznych miejscach w placówkach umieszczone zostały informacje dot. prawidłowej
dezynfekcji rąk, zachowań w przestrzeni publicznej oraz wykazy telefonów do odpowiednich
służb medycznych i sanitarno – epidemiologicznych.
Środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekcyjne, szkoły i przedszkola pozyskały
między innymi z:
- Ministerstwa Edukacji i Nauki;
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
- Gminy Dąbrowa Białostocka;
- w ramach własnych posiadanych środków finansowych
Do realizacji zadań oświatowych szkoły wykorzystywały następujące programy,
aplikacje i techniki:
- e- dziennik;
- platformę Teams;
- platformę edukacyjną: http://epodreczniki.pl/;
- pocztę mailową;
- aplikację Messenger;
- telefon.
W celu organizacji nauki zdanej szkoły wykorzystywały własny sprzęt komputerowy
oraz ten pozyskany w roku szkolnym 2019/2020 przez Gminę Dąbrowa Białostocka z
rządowego programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” tj. 84 laptopów i 12 tabletów
przeznaczonych do nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów ze szkół, których
organem prowadzącym jest gmina. Sprzęt ten został przekazany uczniom na zasadzie
użyczenia. Ponadto Burmistrz Dąbrowy Białostockiej w ramach programu „Kompetencje
cyfrowe drogą do sukcesu” pozyskał 24 komputery, które zostały przekazane do Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej do celów zdalnego nauczania.
Podział sprzętu dla następujących szkół.
Nazwa szkoła

SP w Dąbrowie Biał.

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła +

Ilość laptopów

Ilość tabletów

16

-

Ilość laptopów
wraz z
oprogramowaniem
38

Ilość tabletów
-
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Z-SP w Różanymstoku

7

8

8

-

SP w Zwierzyńcu W.

4

1

8

1

SP w Nierośnie

3

2

-

-

30

11

54

1

Razem
Otrzymana kwota

60 000,00

95 000,00

Każda ze szkół starała się wprowadzić dodatkowe możliwości ułatwiające przebieg
zdalnego nauczania tj. :
- uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogli liczyć na uczestnictwo w zajęciach zdalnych na
terenie szkoły pod opieką nauczyciela współorganizującego proces kształcenia;
- uczniowie, którzy nie mieli dostępu do Internetu uczestniczyli w zajęciach zdalnych na
terenie szkoły pod opieka nauczycieli;
- dla klas VIII zorganizowane zostały konsultacje z podziałem na poszczególne przedmioty;
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej
Szkoła zlokalizowana jest w kompleksie budynków w skład których wchodzi szkoła i
hala sportowa. Przy szkole znajduje się boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i siłownia
zewnętrzna. Co roku baza szkolna wzbogacana jest poprzez dokonywanie zakupów sprzętu i
pomocy dydaktycznych z funduszy zewnętrznych i własnych. Szkoła posiada pracownie
komputerowe i wewnętrzną sieć z dostępem do internetu. Funkcjonuje kuchnia i stołówka
szkolna, gdzie uczniowie spożywają obiad. Działalność dydaktyczna obejmuje również
bibliotekę szkolną a opiekuńcza świetlice. Są gabinety profilaktyki przedmedycznej,
pedagogów i logopedy.
Praca szkoły zorganizowana jest w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzany przez
Burmistrza na kolejny rok szkolny, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
Związki Zawodowe i Kuratora Oświaty.
W Szkole Podstawowej uczniowie uczą się 2 języków obcych: języka angielskiego i
języka rosyjskiego.
Programy i projekty realizowane w Szkole w 2021 r.:
- projekt „Szkoła nowych szans i możliwości” – zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 2 i 7
(efektywna nauka, tabletowa matematyka, zajęcia matematyczno – przyrodnicze klas 7);
wycieczka dla uczestników projektu; zakup tabletów; inicjatywy uczniowskie;
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- projekt „podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa
podlaskiego” – szkolenie dla nauczycieli podnoszących ich kompetencji cyfrowych i sposoby
wykorzystywania TIK na lekcjach; zakup robotów typu scrobot do szkoły;
- program „Laboratoria przyszłości” – zakup sprzętu z katalogu drukarki 3D; sprzęt
nagłaśniający, aparat fotograficzny, długopisy 3D;
- „Umiem pływać” – nauka pływania dla uczniów klas III.
Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami:
Kuratorium Oświaty, MOPS Dabrowa Białostocka, MGOK w Dąbrowie Białostockiej,
SPZOZ Dąbrowa Białostocka, Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, KRUS w Dąbrowie Białostockiej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w
Dąbrowie Białostockiej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sokółce.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Różanymstoku
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku uczniowie uczą się 2 języków obcych:
języka angielskiego i języka rosyjskiego.
Programy, projekty realizowane w szkole 2021 r:
- „Laboratoria przyszłości” zakup sprzętu z katalogu drukarki 3D, sprzęt nagłaśniający, aparat
fotograficzny, stacja lutownicza, klocki konstrukcyjne.
Uroczystości szkolne:
Październik – uroczyste pasowanie klas I,
Grudzień – szkolne jasełka.
W związku z pandemią uczniowie z danej szkoły nie uczestniczyli w konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych.
Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami:
Podlaski

Kurator

Oświaty,

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w

Dąbrowie

Białostockiej, Straż Pożarna, Policja, Biebrzański Park Narodowy, Parafia RzymskoKatolicka

i

Parafia

Prawosławna,

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Białostockiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej, KRUS, Agencja
Rynku Rolnego w Białymstoku.
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Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim
W danej szkole odbywa się nauka dwóch języków obcych: język angielski, język rosyjski.
Projekty jakie były realizowane w danej szkole w 2020:
- „Program dla szkół” – udostępnianie owoców, warzyw i mleka uczniom
Uroczystości szkolne:
Z uwagi na pandemię odbyło się mniej uroczystości, m.in.:
- „Dzień babci i dziadka” – w formie on-line;
W formie stacjonarnej bez udziału osób z zewnątrz:
- 1 dzień wiosny,
- „Dzień Mamy i Taty”,
- „Dzień kredki”.
- „Tydzień kreatywności”,
- „Pasowanie na ucznia klasy I”,
- „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”,
- „Święto Niepodległości”
- „Andrzejki w klasach”,
- „Mikołajki w klasach”,
- „Wigilia klasowa”.
Osiągnięcia szkoły w konkursach – II miejsce w powiatowym konkursie literackim
„Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”.
Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dąbrowie Białostockiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej,
Sąd Rodzinny w Sokółce, Biebrzański Park Narodowy, Policja, Straż Pożarna, Parafia
Rzymskokatolicka w Zwierzyńcu Wielkim, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, Kuratorium
Oświaty w Białymstoku, CEN Białystok, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, OKE
Łomża.
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej
1. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola z podziałem na grupy:
- 134 dzieci : - 6 grup : 2 grupy 3- latków
2 grupy 4- latków
2 grupy 5- latków
2. liczba zatrudnionych nauczycieli: 10 (w tym dyrektor)
oraz - nauczyciel angielskiego :1
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- nauczyciel logopeda

:1

- nauczyciel religii

:1

- nauczyciel pedagog

:1

3. Liczba dzieci uczęszczających do Żłobka:
- 46 dzieci: - 3 grupy żłobkowe
4. Liczba opiekunek : 6
Dowożeniem objęte są dzieci ze szkół z terenu gminy bez względu na odległość.
Dzieci dowożone są dwoma środkami transportu (Gimbus szkolny i Mercedes) stanowiącymi
własność gminy obsługiwanymi przez pracowników szkoły (kierowców i opiekunów)
dowożą dzieci do szkół w Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku, Zwierzyńcu Wielkim,
Kamiennej Nowej. 12 dzieci jeździło autobusem Mercedes do Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Sokółce.
Uczniowie skorzystali także z pomocy socjalnej dla uczniów w postaci stypendiów
socjalnych i zasiłków losowych. Dla 132 uczniów wypłacono stypendia na kwotę 201.618 zł,
dla 19 uczniów wypłacono zasiłki na kwotę 9086 zł. Jako pomoc finansową dla uczniów
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał w 2021 roku stypendia edukacyjne za wyniki w
nauce, sporcie i działalność społeczną na rzecz szkoły na kwotę 13.600 zł.
Ogółem w 2021 roku na zadania związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą
otrzymano:
- część oświatowa

7 119 933,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa

633 173,57 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem

183 988,36 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Razem:

7 937 094,93 zł

Ogółem w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 523 871,66 zł , w tym:
- oświata i wychowanie: 17 939 205,12 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza: 584 666,54 zł
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Udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem:
wydatki ogółem
wydatki na oświatę i
edukacyjną opiekę
wychowawczą
udział wydatków na
oświatę w wydatkach
ogółem

2017
45 355 797,72

2018
58 038 902,94

2019
46 410 314,77

2020

2021

48 628 039,51

51 226 167,38

14 589 301,66

16 320 073,57

17 624 336,69

18 303 833,43

18 523 871,66

32,17%

28,12%

37,98%

37,64%

36,16%
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VIII. KULTURA I SPORT
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej jest instytucją mająca
na celu zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i
upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki. Działalność instytucji regulują ustawa
o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach
publicznych, kodeks pracy, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Statut jednostki. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w MGOK było zatrudnione 8 osób na umowę o
pracę i 2 osoby na umowę zlecenie a w bibliotekach 8 osób. Organizowano różnego rodzaju
warsztaty, zajęcia, imprezy. Część z zaplanowanych imprez odwołano lub zmieniono ich
formę w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Z budżetu gminy Dąbrowa
Białostocka jednostka otrzymała dotację w wysokości 612.080,00 zł z przeznaczeniem na
działalność ośrodka. W roku 2021 zakończono (rozpoczęty w 2020 r.) remont i modernizację
sali widowiskowo – kinowej wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Kina Lotos. Wydatki
poniesione na ten cel to kwota 375.450 zł, z czego z budżetu gminy 303.450 zł i z
Ministerstwa Kultury 72 tys. zł.
W okresach, gdy było to możliwe prowadzone były następujące zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy: dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny
Pedeciaki, warsztaty introligatorskie, kółko szachowe, kółko plastyczne w trzech grupach
wiekowych, zespół Ad Rem, zespół Solatium, Chór Seniora Dąbrowianki,

warsztaty

kreatywne, zajęcia teatralne dla dzieci, koło wolontariusza, kreatywne zajęcia z książką,
zajęcia muzyczno-ruchowe, nauka gry na flecie, organach, akordeonie,
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju część zaplanowanych imprez została
odwołano lub zmieniono ich formę. Imprezy organizowane i współorganizowane w 2021
roku min.:
Styczeń
- Orszak Trzech Króli
- Kreatywne ferie 2021
- XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Luty
- Koncert Walentynkowy zespołu Solatium .
Marzec
– Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- pokaz pisania pisanek i robienia palemek online
Kwiecień
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- Festiwal Piosenki Przedszkolaków
- Konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”
Maj
- Festyn majowy
- V Dąbrowski Ćwierćmaraton
- Ogólnopolski Konkurs Piosenki Folklorystycznej
- Konkurs recytatorski przedszkolaków „O złotą różdżkę …”
– Wojewódzki Festiwal Piosenki Współczesnej
Lipiec
- Kolonie letnie da dzieci M-GOK
Sierpień
- X Kiermasz Dąbrowski
- Wojewódzka Wystawa Koni
- XXV Dni Dąbrowy Białostockiej
Wrzesień
- Gminny Dzień - 1.09. pomnik Gen. Sulika
- Dożynki Gminne
- Wojewódzki Konkurs recytatorski poezji twórców regionalnych „Biebrzańskie szuwary”
Październik
- Dzień Seniora
Listopad
- Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
Grudzień
- Mikołajkowy turniej piłkarski
- Warsztaty świąteczne
- Świąteczny turniej piłki siatkowej
W strukturę MGOK wchodzą biblioteki publiczne w Dąbrowie Białostockiej (jest są
wpisane do rejestrowej instytucji kultury i w Różanymstoku. Od 2009 roku bibliotece w
Dąbrowie powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki, na co otrzymywana jest
dotacja. Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej otrzymała z budżetu gminy dotację w
wysokości 436.212 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 82.500 zł związane z zakupem budynku
przy ul. Kunawina 3 w Dąbrowie Białostockiej w celu jego adaptacji na pełnienie funkcji
biblioteki publicznej.
Na terenie Gminy działa kilka klubów sportowych:
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- Ludowy klub Sportowy „DĄB”
- KS Szczypiorniak
- Combat Sports Academy
Gmina w ramach otwartych konkursach ofert finansuje w formie dotacji celowej realizację
przedsięwzięć z zakresu sportu przez kluby. Środki przeznaczane są na angażowanie dzieci,
młodzieży i dorosłych do różnorodnych forma aktywności ruchowej dostosowanych do wieku
i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach i zawodach organizowanych na
obszarze gminy, powiatu, województwa i kraju, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubów. W 2021 r. na te
zadania przeznaczono z budżetu gminę dotację w wysokości 180 tys. zł.
IX. POLITYKA SPOŁECZNA
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dąbrowie Białostockiej wydatkował ogółem kwotę 16.191.878,04 zł., w tym ze środków
własnych gminy kwotę 1.951.840,30 zł., z dotacji z budżetu państwa kwotę 14.240.037,74 zł.
(87,95% kwoty budżetu). Wydatkowano także środki pochodzące z Funduszu Pracy w
kwocie 4.000,00 zł. Pomocą społeczną (finansową, rzeczową) objętych zostało 349 rodziny o
liczbie osób 614. Z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 411 rodzin, z funduszu
alimentacyjnego – 36 rodzin (58 osób uprawnionych), świadczenia wychowawczego - 904
(1557 dzieci).
W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w celu
ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin korzystających
lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej przeprowadził 834 rodzinnych
wywiadów środowiskowych, w tym 542 w formie elektronicznej.
Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzane także były na potrzeby innych
jednostek pomocy społecznej oraz na podstawie: art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada
2003r. oświadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o świadczenia pielęgnacyjne lub
osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności
związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie
pielęgnacyjne, art. 23 ust.4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach
rodzinnych u osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to
świadczenie

w

celu

weryfikacji

okoliczności

dotyczących

spełnienia

warunku
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niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania
faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy.
W roku 2021 Ośrodek aplikował o przyznanie środków w ramach Programów
Rządowych i realizował ich założenia:
1. „Posiłek w szkole i w domu” – wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania związanego z
zapewnieniem środków finansowych, żywności lub posiłku osobom, które są go pozbawione
lub nie są w stanie własnym staraniem go sobie zapewnić. Programem objęto 132 uczniów
oraz 127 osób dorosłych. Kwota środków finansowych zrealizowanych w ramach Programu –
269.984,25 zł., w tym dotacja 215.973,85 zł.
2. „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – wsparcie finansowe gmin w realizacji
zadania związanego z zapewnieniem wsparcia asystenta rodziny, rodzinom przeżywającym
trudności opiekuńczo – wychowawcze. Kwota środków finansowych zrealizowanych w
ramach Programu – 4.000,00 zł. (środki z Funduszu pracy),
3. „Wspieraj Seniora” – zapewnienie usługi wsparcia w szczególności w formie dostarczenia
zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej, załatwienia
drobnych spraw urzędowych, osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, a także w
szczególnie uzasadnionych przypadkach poniżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie
epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu – 25.463,43 zł. (90 zgłoszeń, 21 osób)
Wydatkowanie środków finansowych:
1) środki własne gminy:
Lp.

Rodzaj wydatku

Liczba rodzin/ osób

Wydatek w zł.

1.

Zasiłki celowe, pomoc w
naturze
Usługi opiekuńcze
Rządowy Program „Posiłek w
szkole i w domu”
Odpłatność za pobyt
mieszkańca Gminy w DPS
Utrzymanie Ośrodka
Fundusz alimentacyjny,
postępowanie wobec
dłużników alimentacyjnych,
świadczenia rodzinne, koszty
obsługi, koszty komornicze
Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie, pomoc rodzinom
(Punkt Pomocy Rodzinie –
Punkt Interwencji Kryzysowej)

158 rodzin

53.477,20 zł.

29 osób

241.860,49 zł.

136 rodzin

54.010,40 zł.

7 osób
110 dłużników
alimentacyjnych (w tym 52 z
terenu Gminy)

236.701,70 zł.
920.308,85 zł.

77 osób (poradnictwo, grupa
wsparcia)

29.140,38 zł.

2.
3.
4
5.
6.

7.

147.930,81 zł.
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8.

Wspieranie rodziny, w tym:
- asystent rodziny
- wydatki związane z
umieszczeniem dzieci w
rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka, placówce
opiekuńczo - wychowawczej

31 rodzin (3 asystentów)

268.410,47 zł.,
w tym:
142.012,11 zł.

9 dzieci

126.398,36 zł.

2) środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych i pochodzących z dopłat do realizacji zadań
własnych:

Lp.

Rodzaj wydatku

Liczba rodzin/ osób

Wydatek w zł.

1.

Zasiłki stałe

24 osoby

137.475,92 zł.

2.

Składka na ubezpieczenie
zdrowotne (zasiłki stałe)
Składka na ubezpieczenie
zdrowotne (opiekunowie osób
niepełnosprawnych)
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Zasiłki okresowe

21 osób

11.096,67 zł.

17 osób

22.766,58 zł.

3 osoby

46.071,60 zł.

120 rodzin

334.031,34 zł.

236 osób

215.973,85 zł.

-

178.845,24 zł.

411 rodzin

1.460.654,23 zł.

33 osób

163.070,10 zł.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Rządowy Program „Posiłek w
szkole i w domu”
Utrzymanie Ośrodka

9.

Zasiłki rodzinne, dodatki do
zasiłków rodzinnych
Świadczenia rodzicielskie

10.

Zasiłki pielęgnacyjne

201 osób

485.640,00 zł.

11.

Świadczenia pielęgnacyjne

76 osoby

1.443.161,00 zł.

12.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

15 osoby

62.000,00 zł.

13.

Zasiłek dla opiekuna

2 osoby

3.720,00 zł.

14.

Wydatki bieżące w realizacji
Rządowego Programu „Dobry
Start”
Składka na ubezpieczenie
emerytalno - rentowe
(opiekunowie osób
niepełnosprawnych)
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

-

1.073,79 zł

62 osoby
(ZUS – 48 osób,

255.770,41 zł.
(ZUS – 241.787,41zł,
KRUS – 13.983,00zł)

15.

16.
17.

KRUS – 14 osób)
46 rodzin (46 dzieci)

46.000,00 zł.

58 osób

270.056,91 zł.
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18.
19.
20.
21.
22.

Wydatki bieżące w realizacji
świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia wychowawcze

-

125.121,69 zł.

904 rodzin (na 1557 dzieci)

8.875.952,95 zł.

-

76.092,03 zł.

2 osoby

4.000,00 zł.

-

25.463,43 zł.

Wydatki bieżące w realizacji
świadczeń wychowawczych
Wspieranie rodziny (asystent
rodziny)
Program „Wspieraj Seniora”

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej
podejmował dodatkowe działania w postaci:
1. świadczenia pracy socjalnej 223 rodzin o liczbie osób 498,
2. świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego - 77 osobom – 357 godzin,
3. pozyskania na rzecz 247 rodzin (585 osób) 28.460,25 kg żywności w ramach programu
FEAD,
4. zgłoszenia 31 osób, które otrzymały 1.872,54 kg żywności z Banku Żywności w ramach
współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym w Różanymstoku,
5. pomoc w przekazaniu potrzebującym rodzinom pomocy rzeczowej pochodzącej ze
środowiska lokalnego,
6. współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dąbrowie Białostockiej
7. współpracy z komornikami sądowymi w zakresie zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z
funduszu

alimentacyjnego

oraz

prowadzonego

postępowania

wobec

dłużników

alimentacyjnych - (50),
8. współpracy z Wojewodą Podlaskim w sprawach z zakresu koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego – (73),
9. wydania zaświadczeń, o których mowa w art.411 ust.10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.) - 15,
10. prowadzeniu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:
a) wystawieniu dłużnikom alimentacyjnym informacji o przyznaniu wierzycielom świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz o stanie zadłużenia - 34,
b)

przeprowadzaniu

wywiadów

alimentacyjnych

wraz

z

odebraniem

oświadczeń

majątkowych od dłużników alimentacyjnych - 13,
c) zawiadomieniu organów właściwych dłużników alimentacyjnych o wszczęciu postępowań
wobec dłużników - 15,
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d) wystąpieniu do właściwego Urzędu Pracy w sprawie aktywizacji zawodowej wobec
dłużników alimentacyjnych - 3,
e) złożenia wniosków do Prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo
z art. 209 KK. – 42,
f) wystąpieniu do Starosty z

wnioskami o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi

alimentacyjnemu – 3,
g) wystąpieniu do Starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnikowi
alimentacyjnemu – 1,
h) wystąpieniu z wnioskiem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 7,
i) wydaniu decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych - 5,
j) zawiadamianiu organów właściwych wierzycieli o wynikach prowadzonego postępowania
wobec dłużników alimentacyjnych - 19,
k) wystosowanie do właściwego w sprawie Komornika sądowego wniosku o przyłączenie się
do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zmiany zakresu postępowania - 32.
11. prowadzeniu w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego 20 spraw związanych z
wszczęciem procedury „Niebieskiej Karty” dotyczącej przemocy w rodzinie.
12. skierowania wniosków do Sądu Rejonowego w Sokółce III Wydział Rodzinny i
Nieletnich o wgląd w sytuację rodziny – 5,
13. skierowania wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dąbrowie Białostockiej - 27
14. zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach pomocy i pobudzania lokalnej aktywności
społecznej, akcji „Paczka dla seniora” 2021 – pozyskano 112 paczek, które przekazano 91
osobom (48 osobom w mieście przekazano 60 paczek i 43 osobom na wsi przekazano 52
paczki),
15. realizacji działań aktywizujących, pobudzających do samodzielności i umiejętności
wykorzystania własnych zasobów i możliwości w postaci zawarcia i realizacji kontraktów
socjalnych z 9 rodzinami,
16. współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białymstoku w zakresie
przeprowadzenia dla mieszkańców Gminy warsztatów edukacyjnych pt. „Zasady zdrowego
żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności”,
17. współpracy z Radą Seniorów w Dąbrowie Białostockiej, z Radą Seniorów przy Marszałku
Województwa Podlaskiego,
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18. pomocy w pozyskaniu i przekazaniu rodzinom potrzebującym sprzętów i wyposażenia
gospodarstwa domowego, odzieży, pościeli, laptopa, dysku do komputera, opału, rowerów
dziecięcych pochodzących od lokalnych darczyńców,
19. udzieleniu pomocy i wsparcia seniorom w ramach Programu „Wspieraj Seniora” – 90
zgłoszeń (21 osób),
20. współpracy z I Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej w Białymstoku w zakresie
załadunku, dowozu i rozładunku żywności w ramach programu FEAD,
21. wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego (Ośrodek posiada na stanie 4
balkoniki - do chodzenia, 4 wózki inwalidzkie - ręczne, 4 pary kul inwalidzkich łokciowych
(wypożyczono 5 osobom balkonik oraz 2 osobom wózek inwalidzki).

X. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Rada Gminy, która została wybrana w 2018 roku na kadencję 2018 – 2023:
1. Adam Wojteczko – Przewodniczący Rady
2. Paweł Chodziutko – Wiceprzewodniczący Rady
3. Adaszczyk Mateusz
4. Łukasz Owsiejko
5. Bogdan Andrzej Hajkowski
6. Marek Kułak
7. Zbigniew Bałdowski
8. Ryszard Hawrylik
9. Jarosław Szcześniak
10. Bogdan Antoni Gładczuk
11. Rafał Sanik
12. Elżbieta Adamowicz
13. Sasimowicz Adam
14. Tadeusz Jedliński
15. Ryszard Truchanowicz
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Rada Miejska podjęła w 2021 roku 74 uchwały następującej treści:
Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Realizacja wg harmonogramów

1

Data podjęcia
uchwały
14.01.2021

XXIII/141/21

Zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Dokonano przeniesień między działami i paragrafami.

2

16.02.2021

XXIV/142/21

Zmian w budżecie gminy na 2021 rok

3

XXIV/143/21

4

XXIV/144/21

Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa na lata 2021 - 2030
Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sokólskiemu na realizację zadań bieżących

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 267.200,50 zł
oraz plan wydatków o kwotę 2.096.973,98 zł
Zmiany w WPF związane są ze zmianami w budżecie.

5

XXIV/145/21

Zmiany uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

6

XXIV/146/21

7

XXIV/147/21

8

XXIV/148/21

9
10
11

XXIV/149/21
XXIV/150/21
XXIV/151/21

12

XXIV/152/21

Ustalenia diet przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
Dąbrowa Białostocka
Załatwienia skargi na bezczynność i zaniechane
działania członków Komisji Spraw Społecznych i
Przestrzegania Prawa na decyzyjne bezprawie
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
Załatwienia skargi na działalność Burmistrza
Dąbrowy Białostockiej
Rozpatrzenia petycji
Rozpatrzenia petycji
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka
w 2021 r.
Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dąbrowy
Białostockiej
Zmian w budżecie gminy na 2021 rok

13

25.03.2021

XXV/152/21

Dofinansowano działalność WTZ w Dąbrowie Białostockiej i w
Sokółce w kwocie 31.356,00 zł oraz uruchomienia przewozów o
charakterze użyteczności publicznej w kwocie 2.218,21 zł
Ustalono stawkę opłaty za jeden miesiąc w wysokości 23 zł za
odpady zbierane selektywnie, 46 zł za nieselektywnie. Ustala się
stawki opłat dla gospodarstw: 100 zł za odpady zbierane
selektywnie, 200 zł za nieselektywnie
Ustala się zryczałtowana dietę w wysokości 150 zł miesięcznie
tytułem zwrotu części kosztów poniesionych za wykonywanie
zadań
Skarga została uznana za niezasadną.

Skarga została uznana za zasadną
Rada Miejska uznała, że nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji.
Rada Miejska uznała, że nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji
Program został przyjęty i przesłany do publikacji.

Zwiększenie wynagrodzenia było spowodowane wzrostem staży
pracy. Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania.
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 474.475,00 zł
oraz plan wydatków o kwotę 1.374.904,00 zł
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14

XXV/153/21

Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa na lata 2021 - 2030
Zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek
budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów
finansowych dla wydzielonych rachunków
dochodów
Odwołania dodatkowego przedstawiciela Gminy
Dąbrowa Białostocka do Zgromadzenia Związku
Komunalnego „Biebrza”

Zmiany w WPF związane są ze zmianami w budżecie.

15

XXV/154/21

16

XXV/155/21

17

XXV/156/21

Wyznaczenia
dodatkowego
przedstawiciela
Gminy Dąbrowa Białostocka do Zgromadzenia
Związku Komunalnego „Biebrza”

Wyznaczono jako przedstawiciela Gminy Radnego Zbigniewa
Bałdowskiego

18

XXV/157/21

Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
10 lat z dotychczasowym dzierżawcą Polską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oddział Białystok.

19

XXV/158/21

Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej
3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
Białostocka
Udzielenia pomocy finansowej dla Parafii
Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
w Jacznie

20

29.04.2021

XXVI/159/21

Zmian w budżecie gminy na rok 2021

21

XXVI/160/21

22

XXVI/161/21

23

XXVI/162/21

Zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa
Białostocka
Uchwalenia
wieloletniego
programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Dąbrowa Białostocka na lata 2021 - 2025
Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego

Ustalono wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody
na wydzielonym rachunku

Odwołano jako przedstawiciela Gminy Radnego Łukasza
Owsiejko.

Udzielono dotacji w kwocie 20 tys. zł z przeznaczeniem na
wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej oraz
oświetlenia
zewnętrznego
kaplicy
cmentarnej
p.w.
Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie
Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
86.045,67 zł
Wprowadzono zasady wynajmowania lokali.
Program został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj.
Podlaskiego i przyjęty do stosowania
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.
Podlaskiego i przyjęta do stosowania
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24

XXVI/163/21

25

XXVI/164/21

26

XXVI/165/21

27

XXVI/166/21

28

XXVI/167/21

29

29.06.2021

XXVII/168/21

30

XXVII/169/21

31

XXVII/170/21

32

XXVII/171/21

33

XXVII/172/21

34

XXVII/173/21

35

XXVII/174/21

36
37

27.07.2021

Wyrażenia zgody na utworzenie Spółki
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZNPodlaskie”
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZNPodlaskie” Sp. z o.o.
Zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji w spółkach prawa handlowego

Celem spółki będzie wybudowanie domów mieszkalnych oraz ich
eksploatacja. Uchwała została przyjęta do stosowania.

Załatwienia skargi na Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Dąbrowie Białostockiej
Zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w
miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dąbrowa
Białostocka
Udzielenia Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej
wotum zaufania
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2020 rok
Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy
Białostockiej za 2020 rok
Zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Skarga została uznana za zasadną.

XXVIII/175/21

Zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w
Dąbrowie Białostockiej za 2020 rok
Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Dąbrowa Białostocka
Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Dąbrowa Białostocka na lata 2021 - 2025
Zmian w budżecie gminy na 2021 rok

XXVIII/176/21

Zmiany

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

Uchwała została przyjęta do stosowania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.
Podlaskiego i przyjęta do stosowania

Zwolniono przedsiębiorców z opłaty drugiej raty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Udzielono Burmistrzowi wotum zaufania
Sprawozdanie zostało zatwierdzone
Udzielono Burmistrzowi absolutorium
Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
479.503,25 zł
Sprawozdanie zostało zatwierdzone
Ustalono średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 63.132,00 zł
oraz plan wydatków o kwotę 480.133,00 zł
Zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji
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38

XXVIII/177/21

39

XXVIII/178/21

40

23.09.2021

XXIX/179/21

41

XXIX/180/21

42

XXIX/181/21

43

XXIX/182/21

44

XXIX/183/21

45

XXIX/184/21

46
47
48

XXIX/185/21
XXIX/186/21
XXIX/187/21

49

XXIX/188/21

50

XXIX/189/21

51

XXIX/190/21

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Białostocka na lata 2021 - 2030
Wyrażeni zgody na zawarcie porozumienia z
Powiatem Sokólskim i Gminą Suchowola
dotyczącym realizacji projektu „Przebudowa
układu komunikacyjnego dróg w powiecie
Sokólskim na terenie gmin Dąbrowa Białostocka
i Suchowola
Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu
nieruchomości
Zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Białostocka na lata 2021 - 2030
Zniesienia jednostki pomocniczej gminy –
sołectwa Dąbrowa Białostocka
Załatwienia skargi na postępowanie Burmistrza
Dąbrowy Białostockiej
Załatwienia skargi na działalność Burmistrza
Dąbrowy Białostockiej dotyczącej sposobu
zorganizowania
konkursu
na
stanowisko
urzędnicze
Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Dąbrowa Białostocka w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nadania nazwy ulicy dla drogi położonej w
obrębie 0003 Dąbrowa Białostocka
Nadania nazwy rondu na terenie miasta Dąbrowa
Białostocka
Nadania nazwy rondu na terenie miasta Dąbrowa
Białostocka
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy
sprzedaży nieruchomości gruntowej w obr. 1

celowych; zwiększono kwotę 417.001,00 zł przychody z wolnych
środków
Uchwała została podjęta

Nabyto nieruchomość od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa położonej w miejscowości Zwierzyniec Wielki
Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
212.715,64 zł
Dokonano aktualizacji dochodów bieżących oraz majątkowych z
tytułu dotacji celowych
Zlikwidowano sołectwo Dąbrowa Białostocka
Skargę uznano za niezasadną.
Skargę uznano za niezasadną.

Przyjęto projekt regulaminu, przesłano do organu regulacyjnego.

Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania.
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Nadano nazwę ul. Wiatrakowa
Nadano nazwę Danuty Siedzikówny Inki
Nadano nazwę Generałów Nikodema Sulika i Edwarda Józefa
Godlewskiego
Wyrażono zgodę na udzielenie 25 % bonifikaty od ceny ustalonej
w operacie szacunkowym

44

52

20.10.2021

XXX/192/21

Dąbrowa Białostocka na rzecz dzierżawcy w
trybie bezprzetargowym
Zmian w budżecie gminy na rok 2021
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9.11.2021

XXXI/193/21

Zmian w budżecie gminy na rok 2021

54

XXXI/194/21

55

XXXI/195/21

56

XXXI/196/21

57

XXXI/197/21

58

XXXI/198/21

Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Białostocka na lata 2021 - 2030
Określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2022 rok
Określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w obr.
1 Dąbrowa Białostocka na rzecz dzierżawcy w
trybie bezprzetargowym
Zmiany uchwały w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych
Zmian w budżecie gminy na rok 2021

59

16.12.2021

XXXII/199/21

60

XXXII/200/21

Pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwalenia
programu
współpracy
z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022
Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dąbrowy
Białostockiej

61

XXXII/201/21

62

XXXII/202/21

63

XXXII/203/21

Ustalenia
wysokości
przysługującej Radnemu

64

XXXII/204/21

Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Dąbrowa Białostocka w celu przekazania go do

miesięcznej

diety

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
1.530.000 zł
Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
301.101,00 zł
Uwzględniono zmiany wydatków bieżacy6ch i majątkowych w
2021 r. oraz w 2022.
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania.
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania.
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania

Dokonano zmiany błędnie wpisanego numeru działki
Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
400.857,00 zł
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania

Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania

Zmieniono
wynagrodzenie
Burmistrza
na
podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2021 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Zmieniono stawki na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości
diety przysługującej radnemu gminy
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
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65

30.12.2021

XXXIII/205/21

66

XXXIII/206/21

67

XXXIII/207/21

68

XXXIII/208/21

69

XXXIII/209/21

70

XXXIII/210/21

71
72

XXXIII/211/21
XXXIII/212/21

73

XXXIII/213/21

74

XXXIII/214/21

zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka
na rok 2022
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2022 - 2030
Zmian w budżecie gminy na rok 2021
Wyboru
metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty
Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2022
Uchwalenia gminnego programu wspierania
rodziny na lata 2022 - 2024
Utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+”
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dąbrowie Białostockiej
Wskazania
wstępnej
lokalizacji
nowego
przystanku
autobusowego
przy
drodze
powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa
Białostocka – Stock – Różanystok
Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego 2021

Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
52.500,00 zł
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania
Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania

Uchwała została podjęta i przyjęta do stosowania

BURMISTRZ
mgr Artur Gajlewicz

46

