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I. Wstęp
Wymóg stworzenia raportu o stanie gminy nałożyła na samorządy ustawa z dnia 11
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art.
28 aa ustawy o samorządzie gminnym dodanym przez wymienioną wyżej ustawę raport co
roku przygotowuje organ wykonawczy i przedstawia Radzie do 31 maja. Zgodnie z ustawą
raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada
może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W mieście
Siemiatycze taka uchwała nie została podjęta.
Z raportem jest związana nowa procedura wprowadzona do samorządów – wotum
zaufania – poprzedzona debatą w której na zasadach określonych ustawą mogą brać udział
mieszkańcy.
Fakt, że raport jest tworzony po raz pierwszy i nie ma ogólnie przyjętych standardów
oraz wzorców powoduje, że dokument ten w poszczególnych samorządach będą różniły się
między sobą w sposób znaczący. Jednak takie było chyba założenie ustawodawcy, gdyż w
innym wypadku wymogi dotyczące raportu określone zostałyby szczegółowo.
Rok 2018 był rokiem wyborczym w samorządach, zatem przedstawiony raport
obejmuje dwie kadencje.

II. Informacje ogólne
A. Ogólna charakterystyka gminy/miasta (w tym demografia)
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie miasta Siemiatycze było
zameldowanych 14 584 osoby w tym 235 na pobyt czasowy. W ciągu roku urodziło się 116
nowych mieszkańców naszego miasta natomiast zmarło 122. Na pobyt stały zameldowało się
277 osób jednocześnie 200 osób wymeldowało się z Siemiatycz do innych gmin.
Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie
miasta funkcjonowało 1040 podmiotów gospodarczych, poza nimi funkcjonowały również
podmioty gospodarcze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zadania gminy w 2018 r. były realizowane przez 15 jednostek organizacyjnych, dwie
spółki gminne oraz zlecane w drodze umów innym podmiotom. Wśród jednostek
organizacyjnych najwięcej bo 7 stanowiły jednostki oświatowe ( 4 szkoły oraz 3 przedszkola),
poza tym funkcjonowały 3 jednostki opieki nad dziećmi, 2 instytucje kultury i po jednej
działających w zakresie sportu i turystyki, pomocy społecznej oraz Urząd Miasta.

5

III. Informacje finansowe
A. Stan finansów gminy/miasta
(4 podstawowe wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; udział
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; zadłużenie ogółem; poziom wolnych środków
po odliczeniu obsługi zadłużenia)
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 44,21 %,
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 10,05 %,
- zadłużenie ogółem – 12 000 000 zł.
- poziom wolnych środków – brak.
B. Wykonanie budżetu gminy/miasta
(4 podstawowe wskaźniki: wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT, PN) i wydatków;
wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny; dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy);
dochody z majątku)
- wykonie dochodów - 92,84 % w stosunku do planu ( w tym dynamika PIT – 112,49 %,
dynamika PN – 104,14 % ),
- wykonanie wydatków – 89,31 % w stosunku do planu,
- wynik operacyjny nadwyżka – 1 821 167,26 zł,
- dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy – 2 217 059,71 zł,
- dochody z majątku – 223 842,34 zł.
C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
(wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu; podstawowe inwestycje)
- wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 51,52 %,
Inwestycje, gdzie ostateczny wydatek wyniósł powyżej 100 000 zł:
1. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach – 1 946 696,35 zł;
2. Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach MCEEE – 1 727 637,68 zł;
3. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej ul. Świerkowa – 500 934,81 zł;
4. Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej – 360 000 zł;
5. Rozbudowa ul. Bursztynowej – 351 637,79 zł;
6. Zakup fontanny na zalewie – 217 710 zł;
7. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie nowych miejsc żłobkowych – 120 000
zł.
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D. Wieloletnia prognoza finansowa
(4 podstawowe wskaźniki: harmonogram spłat i obsługi zadłużenia; prognoza nadwyżki
operacyjnej na najbliższe lata - brutto i netto); prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata )
- harmonogram spłat i obsługi zadłużenia – spłaty po 1 000 0000 zł w roku 2019 z emisji
obligacji w latach 2020 – 2035 z dochodów własnych
- prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata – w roku 2019 – 844 000 zł ; w 2020 – 1
800 000 zł, w latach 2021 – 2035 – 1 500 000 zł.
- prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata – stan na 01.01.2019 r. – 12 000 000 zł, rok
2020 - 16 000 000 zł, w latach 2021 – 2035 sukcesywny spadek o 1 000 000 zł, aż do
całkowitej spłaty.
E. Realizacja budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego, BP)
W 2018 r. budżet obywatelski funkcjonował w naszym mieście pod nazwą budżet
partycypacyjny. Mimo, że budżet obywatelski nie był procedurą obowiązkową i nie jest nią
także obecnie, konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego formalnie są prowadzone od
roku 2015 r. W kolejnych latach wysokość środków finansowych przeznaczonych na budżet
obywatelski wynosiła po 100 000 zł. Ze względu na procedurę tworzenia budżetu zadania do
realizacji w danym roku są wybierane w roku poprzedzającym. W roku 2018 nie realizowano
zadań budżetu obywatelskiego gdyż podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w
roku 2017 nie został złożony żaden wniosek. Przeprowadzano natomiast procedurę wyboru
zadań do realizacji w roku 2019. W ramach konsultacji wpłynął jeden wniosek inwestycyjny
złożony przez Stowarzyszenie Rycerz dotyczący wybudowania drewnianego amfiteatru przy
tzw. Domu Rycerza. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym.
Ponieważ nie wpłynęły inne wnioski nie było potrzeby przeprowadzania głosowania i zadanie
będzie realizowane w bieżącym roku. Szacunkowy koszt realizacji zadania wyniesie ok. 36 tys.
zł. W chwili obecnej trwają prace związane z dokumentacją inwestycji.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2018 r.
- Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach
utworzono uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. w wyniku
przekształcenia zakładu budżetowego. Wpisany został do rejestru sądowego pod nr KRS
0000259551.
W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o
łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł.
100 % udziałów w spółce posiada Miasto Siemiatycze.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 217 864,95 zł.
Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada
Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.
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Spółka prowadzi działalność w zakresie: obsługi nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi i użytkowymi oraz dzierżawy gruntów.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. roku spółka administruje:
-24 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 6 283,82 m²,
- 8 lokalami przy szkołach o pow. 356,26 m²,
- 25 budynkami wspólnot mieszkaniowych o pow. 22 562,80 m² z tego lokale gminne
pow. 3 000,07 m², lokale powiatu o pow. 1 239,03 m²,

o

- 9 budynkami małych wspólnot mieszkaniowych o pow. 2 253,42 m², z tego lokale gminne o
pow. 374,05 m², lokale powiatowe o pow. 299,87 m²,
- 4 lokalami w budynkach powiatu o pow. 189,17 m²,
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²,
- 14 garażami o pow. 204,06 m²,
- oraz dzierżawi grunt pod garaże.
Z budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 r. wydatkowano 122 485,48 zł i przeznaczono na
zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład
wspólnot mieszkaniowych.
Przychody z działalności spółki wynoszą 1 391 745,33 zł, a poniesione koszty 1 384 959,39 zł.
Zysk brutto – 16 785,94 zł. Zysk netto – 366,94 zł.
Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania
budynkami i lokalami gminnymi wyniosły 1 275 200 zł.
Zarząd Mienia Komunalnego zakończył budowę budynku zespołu lokali socjalnych. Całkowity
koszt wyniósł 869 600 zł. Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków
własnych w wysokości 312 700 zł, z zaciągniętego kredytu w wysokości 262 000 zł jak również
z finansowego wsparcia z BGK w wysokości 294 900 zł.
- Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. jest jednoosobową spółką kapitałową prawa
handlowego założoną w 1993 r. przez Gminę Miejską Siemiatycze w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.
100 % udziałów w Spółce posiada Miasto Siemiatycze.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi 23 895 500 zł.
Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada
Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.
Spółka realizuje swoją działalność poprzez 4 wyodrębnione organizacyjnie zakłady: Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład
Produkcyjno – Handlowy.
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W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 37 478 000 zł przy kosztach 36 965
000 zł. Zysk brutto – 512 829,73 zł, netto – 244 220,73 zł.
Do zakresu oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług komunalnych należą min.: uzdatnianie
i dostawa wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, produkcja i dystrybucja
energii cieplnej, zarządzanie składowiskiem odpadów stałych. Działania o charakterze
komercyjnym to przede wszystkim: produkcja i sprzedaż wyrobów betonowych, działalność
handlowa materiałami ogólnobudowlanymi, sprzedaż paliw, węgla, gazu propan butan,
wynajem sprzętu oraz usługi transportowe.
Profil działalności spółki jest ściśle związany z zapotrzebowaniem na usługi komunalne w
mieście Siemiatycze. Obejmuje on w szczególności zadania o charakterze użyteczności
publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta
Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. IG.70151-1/03 i uzyskanego zezwolenia na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład
funkcjonuje zgodnie z regulaminem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (załącznik do Uchwały Nr XLVIII/283/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29.08.2018
r.), celem którego jest określenie zasad korzystania ze świadczonych usług przez
Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków
odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Przedmiotem działalności jest produkcja i rozdział wody, przyjmowanie i oczyszczenie
ścieków, remonty, modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, budowa sieci i
przyłączy wodno – kanalizacyjnych, eksploatacja urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków, zarządzanie siecią wodno – kanalizacyjną, zarządzanie biogazownią i produkcja
energii elektrycznej na potrzeby własne.
Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:
- ilość sprzedanej wody w 2018 r. - 510,2 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 20,4
tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 647,5 tys. m³ wzrost w stosunku do roku
ubiegłego o 7 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 392,2 tys. m³ wzrost w stosunku do roku
ubiegłego o 12,1 tys. m³.
W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2018 r. poza zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w
Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2018-2021 zakończono budowę elektrowni wodnej i słonecznej na potrzeby stacji
uzdatniania wody. W wyniku zakończonej inwestycji produkcja energii elektrycznej wyniosła
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PV- 30 654 kWh, MEW – 25 173 kWh. Na zadanie otrzymano dotację w kwocie 129 130,27 zł.
w ramach RPO.
Biogazownia - w wyniku zakończonej inwestycji pn. „Efektywne zagospodarowanie osadów
ściekowych poprzez ich wykorzystanie na potrzeby produkcji elektrycznej i cieplnej w
skojarzeniu” ustabilizowano gospodarkę osadową w zakresie poprawy fermentacji osadów
ściekowych, co w znacznym stopniu ograniczyło uciążliwość odorową oczyszczalni, jak
również pozwoliło na energetyczne wykorzystanie biogazu z przefermentowanych osadów.
Wytworzoną energię wykorzystano wyłącznie na potrzeby własne, ograniczając tym samym
pobór energii ze źródeł zewnętrznych.
Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 812,236 MWh wzrost w stosunku do roku
ubiegłego o 43,715 MWh,
ilość wyprodukowanej energii cieplnej 3888,8 GJ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o
154,9 GJ,
ilość biogazu 394 949 m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 18 587 m³.
2. Zakład Energetyki Cieplnej działa na podstawie uzyskanych koncesji na wytwarzanie nr
WCC/739/623/U/OWA/99/IR
oraz
na
przesyłanie
i
dystrybucję
nr
PCC/771/623/U/OWA/99/IR (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) obie
koncesje z terminem do dnia 31.01.2029 r.
Przedmiotem działalności jest: wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej dla celów
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Siemiatycze,
eksploatacja urządzeń ciepłowniczych, zarządzanie i sterowanie siecią ciepłowniczą, realizacja
inwestycji ciepłowniczych, wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i
technologicznych w ciepłownictwie, wydawanie warunków podłączenia do sieci cieplnych,
wykonywanie podłączeń do sieci cieplnej, wydawanie warunków technicznych uzbrojenia
terenu.
Podstawowym celem działalności tego Zakładu jest zapewnienie wysokiej jakości usług w
zakresie prowadzonej działalności.
Pod administracją Zakładu Energetyki Cieplnej pozostaje 6 lokalnych źródeł ciepła o łącznej
mocy zainstalowanej 14,425 MW, w tym:
- 3 źródła opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 9,01 MW (w tym kotłownia węglowa
na osiedlu „Tarasy I” pełniąca rolę źródła rezerwowo – szczytowego),
- 3 źródła opalane gazem ziemnym (z zastosowaniem oleju opałowego, jako paliwa
rezerwowo-szczytowego) o łącznej mocy 5,415 MW.
W 2018 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 60 481 GJ energii cieplnej.
W porównaniu do roku 2017 jest to wielkość mniejsza o około 1 761 GJ. Na zmniejszenie
wielkości sprzedaży energii cieplnej miał wpływ przede wszystkim cieplejszy od poprzedniego
sezon grzewczy.
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Wyprodukowana energia cieplna przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych
odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,4 km, w tym 7,2 km
sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.
Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2018 kształtowała się na poziomie 11,13 MW i w
stosunku do roku 2017 zmniejszyła się o 0,03 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza
termomodernizacja budynków odbiorców ciepła.
W roku 2018 zrealizowano następujące inwestycje z zakresu modernizacji urządzeń i sieci
ciepłowniczej :
- sieć ciepłownicza dwuprzewodowa na osiedlu „Tarasy”,
- kompaktowe węzły cieplne jedno i dwufunkcyjne w budynkach na osiedlu „Tarasy”,
- sieć ciepłownicza dwuprzewodowa łącząca kotłownie K-4 z kotłownią K -5.
W dniu 01.12.2018 r. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. W porównaniu do
ostatnio obowiązującej taryfy stawki i opłaty za ciepło w obu grupach taryfowych wzrosły o
7,83 %.
3. Zakład Oczyszczania Miasta posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
komunalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
Przedmiotem działalności jest: utrzymanie i obsługa składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne dla Miasta Siemiatycze, administrowanie cmentarzem komunalnym,
odbiór odpadów komunalnych, zbiórka selektywna odpadów, prowadzenie PSZOK
(opakowania plastikowe, makulatura, szkło opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny), flagowanie miasta.
Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2018 r.:
- szkło – 202,10 więcej o 29,56 w stosunku do roku 2017,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 189,20 więcej o 181,36 w stosunku do roku 2017,
- opakowania z papieru i tektury – 160,20 więcej o 113,12 w stosunku do roku 2017,
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 10,40 więcej o 7,635 w stosunku do roku 2017,
- opony – 10,20,
- odpady wielkogabarytowe – 36,70,
- odpady ulegające biodegradacji – 358,40,
- popiół – 144,90,
- leki – 0,153,
- odzież – 4,20.
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Na mocy umowy z Miastem Przedsiębiorstwo Komunalne zarządza Cmentarzem komunalnym
o pow. 5,2421 ha. Koszty utrzymania cmentarza są wyższe niż dochody za świadczone usługi.
Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe związane z utrzymaniem cmentarza, które w
2018 r. wyniosły 100 342,80 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych w zakładzie oczyszczania miasta zakupiono:
- samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym oraz 6 kontenerów przeznaczonych do
gromadzenia odpadów remontowych i budowlanych,
- samochód ciężarowy – śmieciarkę z normą emisji spalin co najmniej EURO 5 i dopuszczalnej
masie całkowitej 26 000 kg, na który uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Białymstoku w
wysokości 174 000 zł.
Ponadto w spółce funkcjonuje Zakład Produkcyjno-Handlowy prowadzący działalność
komercyjną. Przedmiotem działalności jest: produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
produkcja masy betonowej prefabrykowanej, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów
silnikowych na stacji paliw, która posiada koncesję do 31.12.2030 r., sprzedaż detaliczna
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, produkcja pozostałych wyrobów z betonu.
W skład Zakładu Produkcyjno-Handlowego wchodzą:
1) stacja paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także
dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol.
2) sklep zakładowy prowadzący sprzedaż:
-węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z
kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesoła,
- cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
- betonu towarowego,
- własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
- artykułów branży sanitarnej i grzewczej.
Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.
Działalność oraz oferta tego zakładu jest dostosowana do wymogów rynku. W zależności od
zapotrzebowania i wymagań klienta, zakład posiada szeroki asortyment, zaspakajając
zapotrzebowanie na usługi budowlane. Poza produkcją prefabrykatów i wyrobów gotowych,
Zakład specjalizuje się również w produkcji betonu towarowego, robotach budowlanych,
produkcji materiałów na indywidualne zamówienie klienta.
W procesie produkcyjnym zakład korzysta tylko i wyłącznie z surowców posiadających
certyfikaty jakościowe oraz spełniające aprobaty techniczne. Zakład produkuje swoje wyroby
zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami PN – EN, które pozwalają znakować wyroby
znakiem CE i B. Oznakowanie to, umieszczone na wyrobie, jest deklaracją producenta, że
oznakowany produkt spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.
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W celu sprostania nałożonym wymogom został opracowany system Zakładowej Kontroli
Produkcji. Nadzór nad zakładową kontrolą produkcji objął Centralny Ośrodek Badawczo –
Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET w Warszawie. Ponadto, aby poprawić jakość
produkowanych wyrobów utworzone zostało laboratorium zakładowe, które bada ich jakość.
W zakresie prac inwestycyjnych w 2018 r. w Zakładzie zrealizowano:
1) rozbudowę hali produkcyjnej,
2) zakup wibroprasy kroczącej do produkcji galanterii betonowej dwuzasypowej,
3) zakup formy do produkcji pokryw,
4) zakup wiertnicy do wiercenia otworów w kręgach,
5) zakup 2 szt. wózków jezdniowych, na które pozyskano dotację z ZUS w wysokości 50 000 zł.
Poprzez relacje zachodzące pomiędzy zakładami, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
w Siemiatyczach od dłuższego czasu zamyka swoją roczną działalność zyskiem. Dobra
płynność finansowa pozwala na bieżące wywiązywanie się z zobowiązań wobec
kontrahentów, banków i budżetu państwa.
Dzięki uzyskanym wynikom Spółka osiąga prawidłowe wskaźniki finansowe przez co jej
funkcjonowanie nie jest zagrożone i ma wysokie perspektywy dalszego rozwoju.
Tereny zieleni miejskiej
Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów
zajmuje się miasto.
Drogi miejskie
Na terenie miasta znajduje się 42,443 km dróg gminnych, w tym: dróg twardych
bitumicznych – 31,531 km, z kostki – 1,388 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i
żużlem – 4,049 km., naturalnych (z gruntu rodzimego) 5,475 km.
Targowice miejskie
Miasto posiada 3 targowice (przy ul. Polnej, Ciechanowieckiej oraz „mini bazar” przy ul.
Grodzieńskiej). Od kwietnia 2014 targowicami administruje Zarząd Mienia Komunalnego.
Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 53 651,30 zł.
Środki transportu
Miasto posiada na stanie 5 środków transportu:
- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR –
całkowicie umorzony,
- samochód Volkswagen Transporter przekazany do SOK – 70 950 zł, całkowicie umorzony,
- samochód osobowy Skoda o wartości księgowej 123 212,74 zł, umorzony 4 107,10 zł,
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – całkowicie umorzony,

13

- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – całkowicie umorzona.
Obiekty użyteczności publicznej
1. Szkoły Podstawowe:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Ogrodowej 2; posiada w trwałym zarządzie działkę nr
1247/3 o powierzchni 0,8524 ha zabudowaną budynkiem szkoły i infrastrukturą
towarzyszącą,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Andersa 4 posiada w trwałym zarządzie działkę nr 2301/11
o powierzchni 2,0585 ha zabudowaną budynkiem szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz działkę nr 2301/16 przy ul. Kościelnej o pow. 0,1575 ha stanowiącą plac zabaw.
2. Gimnazjum Nr 1 położone przy ul. Świętojańskiej 25 posiada w trwałym zarządzie działkę
nr 845/1 o powierzchni 0,4367 ha zabudowaną budynkiem szkoły z infrastrukturą
towarzyszącą,
3. Przedszkola i Żłobki
- Przedszkole Nr 1 i Żłobek Nr 1 przy ul. Ogrodowej 6 , 2 działki: nr 1231 o pow. 0,5286 ha i nr
1414 o pow. 0,0317 ha zabudowane budynkiem przedszkola; Przedszkole nr 1 - udział
43510/112665; Żłobek Nr 1 – udział 11235/112665; część wspólna – udział 57920/112665
- Przedszkole Nr 3 i Żłobek Miejski przy ul. 11 Listopada 24 , działka nr 1151/11 o pow. 0,5816
ha zabudowana budynkiem przedszkola; Przedszkole Nr 3 - udział 31425/171155; Żłobek –
udział 43000/171155; część wspólna – udział 96730/171155
- Przedszkole Nr 5 i Żłobek Nr 2 przy ul. Andersa 9 , 9 działek: nr 471/12 o pow. 0,0418 ha,
471/14 o pow. 0,0433 ha; nr 488/22 o pow. 0,1805 ha; nr 489/2 o pow. 0,1747 ha; nr 493/2 o
pow. 0,0832 ha; nr 557/2 o pow. 0,1569 ha; nr 559/1 o pow. 0,1196 ha; nr 561/2 o pow.
0,1552 ha i nr 980/2 o pow. 0,0822 ha. Przedszkole nr 5 – udział 36493/151404; Żłobek Nr 2
– udział 14226/151404; część wspólna – udział 100685/151404.
4. Miejska Biblioteka Publiczna – obiekt przy ul. Górnej 23A o powierzchni 0,3641 ha
przekazany przez miasto na własność darowizną – akt notarialny nr 238/2016 z dnia 22
stycznia 2016 r.
5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:
- działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana
w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;
- działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499
ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;
- działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie
zwykłe;
- działka o powierzchni 0,1355 ha przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową –
oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;
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- działka o powierzchni 0,3246 ha zabudowana budynkiem murowanym położona przy ul. 11
Listopada 44, oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 9 września 2010 r.
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – posiada w trwałym zarządzie następujące
nieruchomości:
- działki przy ul. Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno –
wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
- działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29 oraz boisko o
powierzchni 3,5848 ha;
- zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu Miasta Nr
72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;
- działkę zabudowaną halą widowiskowo – sportową o nr 845/2 położoną przy ul.
Świętojańskiej przekazaną decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/10 z dnia 24 listopada 2010 r.;
MOSiR administruje również boiskiem „ORLIK 2012” oddanym do użytku 05.11.2008 r. o
wartości 1 252 081 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:
I. grunty ogółem 240,1478 ha w tym:
1) zasób nieruchomości

49,4089 ha

2) drogi z prawem własności

86,4967 ha

3) grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie

62,3021 ha

4) grunty gminne administrowane przez ZMK

2,1314 ha

5) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym

39,8087 ha

II. Stan gruntów należących do Skarbu Państwa we władaniu Miasta Siemiatycze:
1) drogi publiczne we władaniu miasta

8,4764 ha

2) drogi wewnętrzne we władaniu miasta

12,1606 ha

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
A. Strategia rozwoju
Strategia rozwoju Miasta Siemiatycze, pn. „Przedsiębiorcze i przyjazne Siemiatycze. Strategia
rozwoju Miasta do 2020 roku” obejmuje perspektywę 8 lat (2013-2020). Jest to czas
intensywnego działania na rzecz dostosowania lokalnej gospodarki i społeczeństwa do
wyzwań zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Okres objęty strategią pokrywa się
także z okresem programowania środków Unii Europejskiej. Istotą budowania strategii
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rozwoju miasta było min. stworzenie możliwości wykorzystania tych środków w sposób jak
najbardziej efektywny dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta.
W toku konsultacji społecznych wypracowana została misja miasta mówiąca, iż miasto jest
przyjazne mieszkańcom, sprzyjające ludziom kreatywnym, wspierające przedsiębiorczość,
dające możliwość korzystania z wiedzy, osiągnięć techniki, technologii i kultury XXI wieku.
Cele strategii zostały skonstruowane w ten sposób by mogły przygotować miasto do rozwoju
zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, zapewniając wysoką jakość życia
mieszkańców.
W strategii miasta wyróżniono 4 cele strategiczne:
1. Wzmacnianie atrakcyjności gospodarczej miasta Siemiatycze. Cel ten jest sukcesywnie
realizowany poprzez szereg działań sprzyjających rozwojowi gospodarki zrównoważonej min.
kreowanie warunków do realizacji innowacyjnych inwestycji produkcyjno-usługowych,
rozumianych jako: kształcenie mieszkańców na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy
(przygotowanie kadr) , kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, poprawę
atrakcyjności inwestycyjnej miasta (w aspekcie infrastrukturalnym), kreowanie wizerunku
gospodarczego miasta. Jedna z inicjatyw o której warto wspomnieć, a która będzie miała
ogromny wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej miasta to powołanie
Siemiatyckiego Klastra Energii. Zakres działalności Klastra obejmuje przede wszystkim
produkcję energii elektrycznej i cieplnej z lokalnych OZE oraz wdrażanie przedsięwzięć
energooszczędnych. Siemiatycki Klaster Energii w 2018 roku znalazł się w gronie 33 klastrów
spośród 115 zgłoszonych do konkursu, które uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii
Ministerstwa Energii. SKE znalazł się w gronie 10 klastrów wyróżnionych przez komisję
konkursową. Najważniejsze zamierzenia inwestycyjne jakie mają być podejmowane w
strukturach Klastra w najbliższym czasie to budowa Elektrociepłowni opalanej biomasą o
mocy cieplnej do 18 MWt i mocy elektrycznej do 10 MWe, budowa Międzynarodowego
Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód Zachód jako modelowego demonstracyjnego
budynku pasywnego. 4 października 2018 r. podpisano umowę z firmą Zab-Bud z Warszawy
na wybudowanie Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w
Siemiatyczach. W ramach centrum zostanie wybudowana kryta pływalnia wraz z atrakcjami
basenowymi w postaci wewnętrznej zjeżdżalni, jacuzzi i hydromasaży. Poza tym centrum
ekologii będzie pełniło funkcję edukacyjną, podnoszącą świadomość ekologiczną osób
odwiedzających pływalnię. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na październik 2020
roku.
W ostatnim roku Miasto Siemiatycze na bieżąco prowadziło modernizację ulic miejskich (ul.
Bursztynowa, Świerkowa, Franciszka Miłkowskiego), jak również partycypowało w kosztach
modernizacji dróg powiatowych (ul. Słowiczyńska) oraz wojewódzkich (ul. Grodzieńska).
Rozwój układu komunikacyjnego miasta wiąże się koniecznością wykupu gruntów pod drogi.
W 2018 r. wykupiono działkę położoną przy ul. Górnej w Siemiatyczach, za kwotę 45 780 zł
brutto z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
– pod drogę.
Gmina od lat podejmuje działania na rzecz aktywizacji seniorów. Stosownie do istniejących
trendów (wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, wydłużający się wiek życia) może to
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być istotnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu nowych miejsc pracy. Grey economy
stanowi nowy obszar rozwoju gospodarczego miasta Siemiatycze.

2. Zapewnienie wysokiego standardu życia lokalnej społeczności.
Zapewnienie wysokiego standardu życia lokalnej społeczności miasta jest nadrzędnym celem
działań władz samorządowych. Miasto Siemiatycze pełni dodatkowo funkcje ośrodka
powiatowego, a więc dostępność niezbędnej infrastruktury społecznej ma także szersze
znaczenie (również dla społeczności gmin sąsiadujących z miastem). Mieszkańcy miasta
Siemiatycze wśród istotnych elementów wpływających na standard życia podkreślali
bezpieczeństwo społeczne. Na jakość życia ma także wpływ zaufanie do władz
samorządowych i zintegrowanie w ramach społeczności lokalnej. Ocena stopnia zadowolenia
mieszkańców z życia w mieście Siemiatycze (na podstawie badań ankietowych) wskazuje, iż
77% ankietowanym żyje się w Siemiatyczach dobrze lub bardzo dobrze, 15% udzieliło
odpowiedzi „ani dobrze ani źle”, 6% - „słabo”, a 3% - „bardzo źle”. Oczekiwana wartość
docelowa ( ocena poziomu życia dobrze lub bardzo dobrze) wynosi: 70%, natomiast
wartość bazowa z roku 2013 wynosi 57,83%. Spośród zadań własnych gminy należy
wspomnieć o sprawnie działającym Punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień – prowadzącym
poradnictwo i terapię dla mieszkańców Siemiatycz. Corocznie z usług korzysta ponad 100
osób. Większość przeprowadzonych spotkań opierała się na wsparciu dla rodzin z
problemami uzależnień oraz informowaniu o możliwościach uzyskania pomocy
prawno-psychospołecznej i powstrzymaniu negatywnych zjawisk związanych z alkoholem,
narkotykami. Kontynuowane były
działania profilaktyczne
realizowane w trakcie
wypoczynku letniego oraz organizacji czasu wolnego a także w świetlicy środowiskowej oraz
podczas zajęć kultywujących polską tradycję narodową. W ubiegłym roku Miasto
Siemiatycze, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z
Partnerem Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, rozpoczęło realizację dużego programu pt.
„Dla Siemiatycz Razem”. Jest to kolejny już projekt skierowany zwłaszcza do osób
wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem którego celem jest
podniesienie
aktywności zawodowej uczestników przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w
ramach Programu Aktywności Lokalnej. Projekt potrwa do końca sierpnia 2019 roku. Więcej
o programie w pkt. V R.
Ogromną rolę w życiu społeczno-kulturalnym miasta odgrywa Siemiatycki Ośrodek Kultury
prezentujący bogatą ofertę kulturalną, jak również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako
organizator lub współorganizator wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, w głównej mierze
adresowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu przede wszystkim promocję zdrowego
stylu życia i poprawę kondycji fizycznej. Działania w sferze społeczno-kulturalnej spotykają
się z pozytywnym odbiorem mieszkańców co świadczy o dopasowaniu oferty do potrzeb
siemiatyczan.
3. Wspieranie rozwoju turystyki poprzez
geograficzno-przyrodniczych miasta Siemiatycze.

efektywne

wykorzystanie

zasobów
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Miasto Siemiatycze posiada walory przyrodnicze, kulturowe i geograficzne
pozwalające na rozwój turystyki na tym obszarze. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to jedna z
szans rozwoju tego obszaru, wydatki w tym zakresie m.in. ukierunkowane na rozbudowę
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wokół zalewów czy budowę długo oczekiwanej krytej
pływalni stanowią istotny element w budżecie Miasta Siemiatycze. Dzięki aktywnemu
uczestnictwu miasta w różnego rodzaju inicjatywach turystyczno-gospodarczych w skali
województwa i kraju, Siemiatycze stały się rozpoznawalne zarówno w Polsce jak też w
Europie.
Jednym z działań mających na celu wspieranie rozwoju miasta , w tym również turystycznie,
był projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach”. Głównym celem
projektu było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni. W 2018 zrealizowano
nowe nasadzenia oraz odbudowano już istniejące tereny zielone, aby poprawić stan
powietrza na jego terenie oraz zachować atrakcyjność miasta tak dla mieszkańców, jak i osób
przyjezdnych. Również w 2018 r. Miasto Siemiatycze zrealizowało projekt związany z
zagospodarowaniem północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne
poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej z ciągami pieszymi,
parkingu i elementów małej architektury.
4. Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej w mieście Siemiatycze.
Realizacja działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Siemiatyczach dotyczy
opłacalnych dla miasta inwestycji przynoszących poprawę jakości życia mieszkańców (w tym:
czystsze powietrze, oszczędności w zakresie kosztów energii, zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Miasto realizowało dwa duże
projekty wspólnie z mieszkańcami miasta mające na celu wymianę kotłów na paliwo stałe na
paliwo gazowe oraz montaż instalacji solarnych. W 2017 r. podpisano wstępne umowy ze
120 mieszkańcami na wykonanie montażu kolektorów oraz 30 umów na wymianę starych
kotłów CO na kotły gazowe. Jednocześnie w tym samym czasie przeprowadzono wykonanie
audytów energetycznych dla mieszkańców biorących udział w dofinasowaniu do wymiany
kotłów.
Dzięki zainstalowaniu zaprojektowanych pieców gazowych w ramach zadania, szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniósł: 213,31 MgCO 2, został on obliczony z
różnicy emisji CO2 przed i po wykonaniu wymiany kotła w budynku mieszkalnym. Poziom
redukcji CO2 w wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszył się o 48,48 %.
W 2018 r. na terenie miasta Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach
rozpoczęło użytkowanie pierwszej w Siemiatyczach elektrowni hybrydowej (słonecznej i
wodnej). W ramach inwestycji wykonano:
- elektrownię fotowoltaiczną przy stacji ujęcia wody - 108 paneli fotowoltaicznych;
- małą elektrownię wodną - MEWA - na tamie na zalewie nr 2 przy ul. Spacerowej.
Wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z
o.o. Budowa elektrowni pozwoliła na zmniejszenie opłat za energię całkowitą pobieraną
przez stację ujęcia wody przy ul. Sportowej. Elektrownię wybudowano w miejscu, w którym
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energia jest bezpośrednio zużywana. Jest to doskonały przykład promujący odnawialne
źródła energii, z którego korzyści czerpią wszyscy mieszkańcy miasta.
Strategia rozwoju Miasta Siemiatycze jest corocznie monitorowana przez zespół powołany
przez Burmistrza. Przewodniczący zespołu przedstawia Radzie Miasta roczne sprawozdania z
realizacji poszczególnych celów. Rada Miasta, jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza, ma
za zadanie: akceptację rocznych sprawozdań oraz analizowanie i zatwierdzanie wniosków o
zmianę treści strategii.

Ład przestrzenny
B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania
gminy
Obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Siemiatycze zostało uchwalone uchwałą Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w
Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze i zmienione uchwałami
Rady Miasta Siemiatycze w sprawie uchwalenia jednostkowych zmian „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze”:
- Nr V/28/07 z dnia 7 marca 2007 r. - polegała na zmianie klasy ulicy - przedłużenia Armii
Krajowej – z klasy „Z” na „L”;
- Nr XLII/181/10 z dnia 31 marca 2010 r. - dotyczyła zmiany funkcji i przeznaczenia terenów
przyległych do istniejącego Miejskiego Składowiska Odpadów Stałych, położonych w obrębie
gruntów miasta Siemiatycze, obejmujących działki o nr: 2706/1, 2702, 2703, 2704, 2705,
2707, 2708, 2709, 2710, 2711 i 2712, będących w dotychczasowym użytkowaniu leśnym, na
tereny przeznaczone pod poszerzenie Miejskiego Składowiska Odpadów Stałych wraz z
urządzeniami i instalacjami pomocniczymi;
- Nr XX/107/12 z dnia 28 marca 2012 r. – zmieniła funkcje i przeznaczenie terenów rolnych
położonych przy ul. T. Kościuszki na cele przemysłowo-usługowe wraz z urządzeniami i
instalacjami pomocniczymi;
- Nr XX/108/12 z dnia 28 marca 2012 r. – dotyczyła zmiany funkcji i przeznaczenia użytków
zielonych położonych przy ul. Żeromskiego na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami i zielenią ochronną wokół rowu;
- Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. – dotyczyła zmiany funkcji i przeznaczenia terenów
leśnych położonych przy ul. Armii Krajowej i ul. Obrońców Warszawy na cele budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego i usług.
Aktualnie procedowana jest kolejna zmiana studium dotycząca zmiany funkcji i przeznaczenia
terenów rolnych przy ul. Słowiczyńskiej na cele budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego i usług, związana z opracowywanym dla tego obszaru miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i realizacją ustawowego wymogu zgodności ustaleń w nim
przyjętych z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
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Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Siemiatycze została przeprowadzona we wrześniu 2018 r. Analiza
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Siemiatycze wskazała na nieaktualność
przebiegu obwodnicy miasta Siemiatycze naniesionego na rysunku studium, wynikającą z
planowanej budowy drogi ekspresowej nr S19 na odcinku węzeł „Kudrycze” – węzeł
„Chlebczyn”. Problem ten był już podnoszony i rozważany w analizach prowadzonych w roku
2010 i 2014. Niezmiennie zatwierdzenie przebiegu drogi ekspresowej S-19 uzależniane jest
przez decydentów od uzyskania decyzji środowiskowej dla niniejszego przedsięwzięcia.
Niestety do chwili obecnej nie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
w tej sprawie, a przebieg drogi pozostaje nadal w sferze wariantów. Oczywistym wydaje się
potrzeba sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego jako dokumentu kształtującego politykę przestrzenną miasta. Przystąpienie
do jego opracowania pozwoliłoby między innymi na aktywny udział społeczeństwa przy
pracach nad tym dokumentem, analizę faktycznych potrzeb w zakresie sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem
aspektu ekonomicznego, ale przede wszystkim umożliwiłoby sporządzenie pełnego bilansu
terenów przeznaczonych pod zabudowę w trybie art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze statystyk wynika, że zabezpieczenie
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w stosunku do ilości mieszkańców jest w
Polsce mocno przeskalowane. Miasto Siemiatycze na dzień dzisiejszy do tej grupy
samorządów bez wahania można zaliczyć. Przygotowanie
nowego dokumentu
planistycznego, zgodnie z wymogami prawa - poprzedzone będzie sporządzeniem bilansu
terenów przeznaczonych pod zabudowę, co pozwoli na osiągnięcie efektów wskazanych w
art. 1 ust. 4 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a mianowicie
realizacji obowiązku dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:
a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w
granicach miasta, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji
braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na
obszarach, o których mowa w lit. a, przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w
najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary
charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem
wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze
oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.
Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, zaopiniowane przez Miejską
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, powołaną przy Burmistrzu Miasta Siemiatycze,
wskazały, że racjonalne i zasadne jest przystąpienie do opracowania nowego studium
dopiero po zatwierdzeniu przebiegu drogi ekspresowej S-19, które jest uzależniane od
uzyskania decyzji środowiskowej dla niniejszego przedsięwzięcia. Wyniki analizy
przedstawione zostały Radzie Miasta Siemiatycze, która w dniu 9 października 2018 r. przyjęła
uchwałę Nr LI/294/18 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części miasta Siemiatycze.
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C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie miasta
przestrzennego:

obowiązują

następujące

miejscowe

plany

zagospodarowania

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami:
Wysoka, Górna i Berlinga w Siemiatyczach uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/220/97 Rady
Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 22 października 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 22, poz. 99) –
obszar ok. 19 ha;
- Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Siemiatycze, sporządzone w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalone
uchwałami:
- Nr XXXIX/229/97 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 19 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj.
Biał. Nr 24 , poz. 117) - pojedyncza zmiana dotycząca przeznaczenia terenów leśnych pod
rozbudowę Zakładu „Polser” Spółka z o.o. w Siemiatyczach - o pow. ok. 1 ha;
- Nr XLIV/255/98 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 27 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr
13, poz. 88) – o pow. ~317 ha (granica polno-leśna);
- Nr V/14/98 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. z
1999 r. Nr 3, poz. 15) – obszar o pow. ~8 ha;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze terenu
położonego między ulicami Górną i Kościelną w kierunku granic administracyjnych miasta,
uchwalony uchwałą Nr IX/49/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 66 poz. 1357) ze sprostowaniem błędu pisarskiego uchwałą Nr XXXVI/165/09 z
dnia 30 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 227, poz. 2681) - o pow. ~32 ha;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze obejmujący
system rurociągów naftowych, składający się z istniejących nitek oraz projektowanej III Nitki
Rurociągu Naftowego DN 800 z towarzyszącą infrastrukturą, uchwalony uchwałą Nr
XVIII/122/04 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 3 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 85, poz.
1279) - o pow. ~26 ha;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami: Drohiczyńską,
Kilińskiego i Nową na zachód od ul. Witosa w Siemiatyczach, uchwalony uchwałą Nr
XXXVII/220/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 210, poz.
2030) - o pow. ~28 ha;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów części Miasta Siemiatycze
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, uchwalony uchwałą
Nr V/29/07 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 7 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz.
867) – obszar ~39 ha;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów części Miasta Siemiatycze
położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego, uchwalony uchwałą Nr
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XXXVI/164/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
233, poz. 2797) o pow. ok. 100 ha;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze – terenu
przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Składowiska Odpadów Stałych uchwalony
uchwałą Nr XLII/182/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 78, poz. 1187) obszar 10 ha;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej
przy ul. T. Kościuszki uchwalony uchwałą Nr XXXI/143/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19
grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz.108) o pow. ~108 ha;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej w
rejonie ul. Annopolskiej, uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/191/13 Rady Miasta Siemiatycze z
dnia 26 czerwca 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 5 lipca 2013 r., poz. 2822) – obszar ok. 50
ha.
W ramach realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z późn.zm.) utworzenia i
udostępnienia metadanych oraz zbiorów danych przestrzennych dla miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz usług z nimi związanych, w tym wyszukiwania,
przeglądania, pobierania dwa ostatnie plany w wersji wektorowej zamieszczone zostały na
portalu mapowym http://mapa.inspire-hub.pl/.
Pokrycie planami wynosi około 20 % w stosunku do powierzchni gminy.
W chwili obecnej w trakcie opracowania są następujące dokumenty planistyczne:
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową:
- przy ul. Górnej – pow. ok. 1 ha;
- przy ul. A. Krajowej – pow. ok. 0,7 ha;
- przy ul. Obr. Warszawy – pow. ok. 0,15 ha;
- przy ul. Słowiczyńskiej – pow. ok. 3,9 ha;
• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części miasta
Siemiatycze przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową,
uchwalonego uchwałą Nr V/29/07 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 7 marca 2007 r. (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 102, poz. 867) – pow. ok. 40 ha;
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej
przy ul. Ciechanowieckiej i Bartosza Głowackiego (ok. 55 ha), którego sfinalizowanie jest
zależne od uzyskania uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Białymstoku, uwarunkowanego zatwierdzeniem przebiegu drogi ekspresowej nr S19 na
odcinku węzeł „Kudrycze” – węzeł „Chlebczyn (w tym: obwodnica miasta Siemiatycze).
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Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
adekwatnie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Siemiatycze, przeprowadzona została we wrześniu 2018 r. Wyniki analizy zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: oceny aktualności obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej przedstawione zostały Radzie Miasta Siemiatycze. Uchwałą
Nr LI/294/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego części miasta Siemiatycze Rada Miasta stwierdziła potrzebę zmian:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami:
Drohiczyńską, Kilińskiego i Nową na zachód od ul. Witosa w Siemiatyczach;
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części Miasta Siemiatycze
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (teren między ul.
Leg. Piłsudskiego i St. Żeromskiego) – kontynuacja prowadzonej procedury planistycznej.
Pozostałe dokumenty planistyczne zostały uznane za aktualne.
Program opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
uwarunkowany jest sporządzeniem bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w
kontekście opracowania nowego dokumentu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze.

D. Gminny program rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) powstał w odpowiedzi na potrzeby wynikające z
przeprowadzonej delimitacji. Jego głównym zadaniem jest poprawa jakości życia
mieszkańców obszarów rewitalizowanych i zdegradowanych. GPR zakłada realizację trzech
celów:
• zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji,
• pobudzenie i rozwój gospodarczy,
• wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców oraz
poprawie warunków życia.
Na terenie miasta wyznaczono obszar rewitalizacji, który zajmuje powierzchnię 1,46 km 2, co
stanowi 4% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 2617 mieszkańców, co stanowi
17,91% ogólnej liczby mieszkańców Miasta Siemiatycze.

Mapa 1. Obszar rewitalizacji
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Realizacja celów GPR oraz wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego nastąpi poprzez realizację zaplanowanych w programie szeregu działań. W 2018
r. zrealizowano bądź rozpoczęto realizację następujących projektów:
• w ramach Działania 1. Aktywizacja zawodowa rozpoczęto realizację projektu „Dla
Siemiatycz Razem” w ramach którego przeszkolone zostaną 44 osoby pochodzące ze
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
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• w ramach Działania 2. Rozwijanie przedsiębiorczości zrealizowano dwa projekty:
- „Dyżury specjalisty ds. funduszy unijnych w Urzędzie Miasta Siemiatycze” – odbyło się 27
godzin doradczych.
- „Raport o dostępnych aktualnych krajowych i europejskich środkach finansowych
dedykowanych podmiotom gospodarczym działającym na terenie miasta” – pocztą
elektroniczną do 188 przedsiębiorców przekazywane były raz w miesiącu raporty o
dostępnych środkach finansowych dedykowanych podmiotom gospodarczym. Projekt będzie
realizowany także w 2019 r.
• w ramach Działania 3. Wsparcie działań turystycznych: zrealizowano projekt „Organizacja
imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury”.
Odbyły się 4 imprezy: VII Muzyczna Strona Siemiatycz, Dni Siemiatycz, VII Międzynarodowy
Festiwal „Kultura bez granic” oraz XIV Siemiatycze Blues Rock Festiwal 2018. Projekt będzie
realizowany także w 2019 r.
• w ramach Działania 4. Siemiatycze – moje miejsce na ziemi: zrealizowano projekt
„Organizacja imprez, przeglądów, konkursów oraz warsztatów przez Siemiatycki Ośrodek
Kultury”. Odbyło się 25 imprez, w których uczestniczyło ponad 13 tys. osób. Projekt będzie
realizowany także w 2019 r.
• w ramach Działania 5. Aktywizacja seniorów zrealizowano dwa projekty:
- „Wsparcie działań Uniwersytetu III wieku” w ramach którego odbyło się 9 wykładów z
udziałem 122 słuchaczy;
- „Wsparcie działań klubu seniora” – 40 członków Klubu Seniora Jesień uczestniczyło w 15
spotkaniach integracyjnych, 30 spotkaniach w ramach zajęć wokalnych oraz 48 spotkaniach w
ramach zajęć z języka angielskiego;
• w ramach Działania 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom realizowano zadania wynikające z
„Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”
oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”;
• w ramach Działania 7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego zrealizowano projekt „Patrole
piesze i rowerowe Policji”. Policjanci w trakcie 304 godzin służby podjęli 557 działań w tym
m.in.: kontroli, interwencji, ujawnionych wykroczeń;
• w ramach Działania 8. Promocja zdrowego stylu życia zrealizowano pięć projektów:
- „OZE w mojej miejscowości” – projekt edukacyjny, promujący postawy ekologiczne w
którym uczestniczyło 579 uczniów siemiatyckich szkół;
- „Sprzątanie świata” – w ramach projektu przeprowadzono sprzątanie terenów w granicach
administracyjnych miasta oraz zbiórkę surowców wtórnych;
- „Wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu” – z budżetu miasta udzielono klubom
sportowym (Cresovia oraz Towarzystwo Sportowe) dotacji na przedsięwzięcia z zakresu
sportu; z dotacji skorzystało 125 zawodników klubów sportowych;
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- „Program dla szkół”, w ramach którego 637 uczniów szkół podstawowych otrzymało
bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne;
- „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Siemiatyczach” – w ramach projektu odbył się cykl zajęć i zawodów sportowych
adresowanych do wszystkich grup wiekowych;
• w ramach Działania 9. Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Kamionka:
- rozpoczęto realizację projektu „Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy ul.
Świętojańskiej 25 w Siemiatyczach” – do końca 2018 r. wykonano prace rozbiórkowe oraz
zabezpieczono teren pod wykop;
- zrealizowano projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach w zakresie
terenów przy rzece Kamionka – łąka kwietna” – w ramach projektu zagospodarowano
poprzez nasadzenia roślinności 6 045 m2 terenu;
• w ramach Działania 10. Park przy ul. Legionów Piłsudskiego zrealizowano projekt
„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach w zakresie zagospodarowania
parku przy ul. Leg. Piłsudskiego” w ramach którego wykonano ciąg pieszy (chodnik) o
powierzchni 1 226 m2, nawierzchnię żwirową pod plac zabaw o powierzchni 377 m 2 a także
prace przygotowawcze, nasadzenia oraz pielęgnację roślinności.
• w ramach przedsięwzięć uzupełniających zrealizowano:
- projekt „Czyste powietrze nad Siemiatyczami” w ramach którego zmodernizowano 30 sztuk
źródeł ciepła w budynkach prywatnych;
- projekt „Modernizacja budynku SOK” – wykonano termomodernizację części budynku przy
ul. Legionów Piłsudskiego 1, w tym: docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
docieplenie stropodachu, budowa kotłowni, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu
budynku.

E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata
2015-2019 został przyjęty przez Radę Miasta Siemiatycze uchwałą Nr XII/55/15 z dnia 2 lipca
2015 r. Program jest dokumentem planistycznym wspierającym samorząd w efektywnym i
racjonalnym gospodarowaniu istniejącym zasobem mieszkaniowym oraz daje podstawę do
ustalania stawek czynszu, który jest źródłem finansowania prac remontowych i
modernizacyjnych. Zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze zajmuje się
Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach.
W zakresie remontów i modernizacji w 2018 r.:
- zakończono budowę nowego budynku socjalnego z 12 mieszkaniami socjalnymi przy ul.
Armii Krajowej 33A. W nowym budynku zamieszkali dotychczasowi lokatorzy budynku przy
ul. Armii Krajowej 22. Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ul. Armii Krajowej 22
planowane jest jego wyburzenie;
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- zakupiono 12 garaży, które ustawiono przy budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej 33A z
przeznaczeniem na składowanie opału;
- w zakresie remontów i modernizacji wykonano:
• wymianę instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Ściegiennego 6/3,
• wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego WLZ w budynku przy ul. Ściegiennego 6;
• bieżącą naprawę instalacji elektrycznych na części wspólnej administrowanych budynków;
• wymianę drzwi wejściowych do lokalu przy Pl. Jana Pawła II 4/2;
• nowe schody do budynku przy Pl. Jana Pawła II 33;
• montaż pieca stalowego szamotowego w lokalu przy ul. Ciechanowieckiej 5/1;
- dofinansowano wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. 11 Listopada 28/3 w ilości 3
sztuk oraz wymianę stolarki drzwiowej w lokalu przy ul. 11 Listopada 28/2, 11 Listopada 28/3
i Pl. Jana Pawła II 33/1;
W wyniku remontów i modernizacji wykonanych w lokalu socjalnym nr 4 położonym w
Siemiatyczach przy ul. Dąbrowskiego 7 w roku sprawozdawczym dokonano przekształcenia
tego lokalu na lokal mieszkalny (Zarządzenie Nr 399/18 Burmistrza Miasta Siemiatycze w
sprawie przekształcenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze na
lokal mieszkalny).
W 2018 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego. Rada Miasta Siemiatycze ustaliła
zasady sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat od
cen lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto
Siemiatycze na rzecz najemców (Uchwała Nr XLV/274/18.) Najemcy lokali komunalnych,
którzy do końca 2018 r. złożyli wnioski o wykup lokalu mogli skorzystać z 50% bonifikaty. Do
urzędu wpłynęło 5 wniosków, z czego czterech wnioskodawców zaakceptowało cenę lokalu i
oświadczyło, że skorzysta z prawa pierwszeństwa jego nabycia. Procedura sprzedaży jest
kontynuowana w 2019 r.
Na koniec 2018 r. zasób mieszkaniowy kształtował się następująco:

Tabela 1. Zasób mieszkaniowy Miasta Siemiatycze we wspólnotach mieszkaniowych
Lp
.
1
2

Ulica
11 Listopada
11 Listopada

Nr bud.
35
28

Ilość lokali

Powierzchnia użytkowa

9 lokali
3 lokale

388,59 m2
174,00 m2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

11 Listopada
11 Listopada
Świętojańska
Świętojańska
Ciechanowiecka
Pałacowa
Pałacowa
Pałacowa
Pałacowa
Wysoka
Wysoka
Wysoka

4
6
27
29
29A
7
9
11
15
62
64
64A
Ogółem:

2 lokale
2 lokale
15 lokali
12 lokali
2 lokale
2 lokale
3 lokale
1 lokal
2 lokale
7 lokali
4 lokale
2 lokale
66 lokali

84,00 m2
96,00 m2
710,39 m2
476,96 m2
55,75 m2
71,05 m2
136,76 m2
36,67 m2
85,06 m2
373,70 m2
203,18 m2
107,96 m2
3000,07 m2

Ilość lokali
5
2
4
1
4
5
4
3
5
3
2
2
2
38
3
4
3
2
4
6
2
6
5
2
1
118

Powierzchnia użytkowa
199,22 m2
78,30 m2
131,32 m2
29,58 m2
128,27 m2
283,35 m2
224,23 m2
140,93 m2
216,20 m2
212,13 m2
76,94 m2
85,22 m2
88,47 m2
1 447,34 m2
131,29 m2
183,09 m2
116,39 m2
82,02 m2
182,05 m2
320,24 m2
108,7 m2
279,08 m2
204,35 m2
91,45 m2
60,46 m2
5 100,62 m2

Ilość lokali
2
1
2
9
12
26

Powierzchnia użytkowa
44,84 m2
27,22 m2
77,6 m2
346,70 m2
301,39 m2
797,75 m2

Tabela 2. Lokale mieszkalne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ulica
Nr bud.
Pl. J. Pawła II
3
Pl. J. Pawła II
4
Pl. J. Pawła II
11
Pl. J. Pawła II
18
Pl. J. Pawła II
33
Pl. J. Pawła II
42
Grodzieńska
15
Grodzieńska
17
Grodzieńska
24
Pałacowa
21A
Ciechanowiecka
5
Ciechanowiecka
7
Zaszkolna
8
Kościuszki
64
Słowiczyńska
3
Dąbrowskiego
7
Ściegiennego
6
Targowa
3
Krótka
6
Wysoka
51
11 Listopada
192
11 Listopada
49D
Ogrodowa
2
Świętojańska
25
Andersa
4
Ogółem

Tabela 3. Lokale socjalne
Lp.
1
2
3
4
5

Ulica
Dąbrowskiego
Targowa
11 Listopada
Armii Krajowej
Armii Krajowej

Nr bud.
7
3
192
33
33A
Ogółem:
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Na koniec 2018 r. z zasobu mieszkaniowego, ze względu na bardzo zły stan techniczny,
przeznaczono do rozbiórki 3 budynki:
• ul. Armii Krajowej 22,
• ul. Ciechanowiecka 5A,
• Żwirki i Wigury 13A.
Zasady polityki czynszowej stanowią integralną część Wieloletniego Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2015-2019.
Funkcjonują dwa rodzaje czynszów: za lokale mieszkalne oraz za lokale socjalne. Stawki
bazowe czynszu dla zasobu mieszkaniowego za 1 m 2 powierzchni lokalu ustala Burmistrz
Miasta Siemiatycze w drodze zarządzenie. Niezmiennie od 1 września 2012 r. stawka bazowa
czynszu wynosiła w 2018 r.:
- 3,50 zł/m2 w lokalach mieszkalnych,
- 1,30 zł/m2 w lokalach socjalnych.
Stawka bazowa czynszu ulega obniżeniu ze względu na następujące czynniki:
- lokal bez centralnego ogrzewania – 5%,
- lokal bez łazienki – 5%,
- lokal bez ciepłej wody – 5%,
- lokal położony na IV piętrze – 3%,
- lokal położony na peryferiach (budynek przy ul. 11 Listopada 192) – 5%,
- lokal położony w budynku o złym stanie technicznym – 15%
- lokal położony na poddaszu – 5%
Poszczególne obniżki sumują się.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie mieszkańców wynosiło z tytułu czynszu – 207 300 tys.
zł. Zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do 2017 roku zmniejszyło się o 27,6 tys. zł. W 2018
roku skierowano do sądu 5 wniosków o nakaz zapłaty i 2 wnioski o eksmisję. Procedura
eksmisji kontynuowana jest w 2019 r. W wyniku podejmowanych przez administratora
działań w 2018 r. wpływy z egzekucji świadczeń pieniężnych wyniosły 18,4 tys. Ponadto
komornik wydał 3 postanowienia o bezskuteczności egzekucji.
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F. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Zasób nieruchomości gminnych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
- grunty ogółem 240,1478 ha w tym:
1) zasób nieruchomości

49,4089 ha

2) drogi z prawem własności

86,4967 ha

3) grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie

62,3021 ha

4) grunty gminne administrowane przez ZMK

2,1314 ha

5) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym

39,8087 ha

Stan gruntów należących do Skarbu Państwa we władaniu Miasta Siemiatycze:
1) drogi publiczne we władaniu miasta

8,4764 ha

2) drogi wewnętrzne we władaniu miasta

12,1606 ha

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, w 2018 r.
sprzedano niżej opisane nieruchomości:
• działka nr 4214/16 o pow. 0,0057 ha, położona w rejonie ul. S. Moniuszki w Siemiatyczach;
działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 8.080,00 zł netto
plus 23 % podatek VAT w wysokości 1.858,40 zł, co łącznie daje kwotę brutto 9.938,40 zł;
• działka 4670/7 o pow. 0,2444 ha, położona w rejonie ul. H. Sienkiewicza w Siemiatyczach;
działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 101.000,00 zł netto
plus 23 % podatek VAT w wysokości 23.230,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 124.230,00 zł;
• działka nr 4650/6, pow. 0,0194 ha, położona przy ul. Jana Kochanowskiego w
Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę
7.070,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 1.626,10 zł, co łącznie daje kwotę
brutto 8.691,10 zł;
• działka nr 4906/6 o pow. 0,0291 ha, położona przy ul. Obrońców Helu w Siemiatyczach;
działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 25.250,00 zł netto
plus 23 % podatek VAT w wysokości 5.807,50 zł, co łącznie daje kwotę brutto 31.057,50 zł;
• działka nr 4675/3 o pow. 0,0241 ha, położona przy ul. Fryderyka Chopina w Siemiatyczach;
działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 20.200,00 zł
netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 4.646,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 24.846,00
zł;
• działka nr 4670/8 o pow. 0,0153 ha, położona przy ul. Henryka Sienkiewicza w
Siemiatyczach działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę
8.080,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 1.858,40 zł, co łącznie daje kwotę
brutto 9.938,40 zł.
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W 2018 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych
niezabudowaną nieruchomość, położoną przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach,
oznaczoną działką nr 234/2 o pow. 0,0053 ha oraz nr 1305/2 o pow. 0,0147 ha, za kwotę
2.638,00 zł stanowiącą różnicę wartości nieruchomości a wartości prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości.
W 2018 r. przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
dwóch nieruchomości:
1) o pow. 0,0656 ha, położonej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach za kwotę 16.862,00 zł
(opłatę rozłożono na 3 raty).
2) o pow. 0,1684 ha, położonej przy ul. Gilewskiego w Siemiatyczach, oznaczonej
ewidencyjnie działką nr 676/5, za kwotę 40.762,00 zł.
Kwoty te stanowiły różnicę między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości.
W 2018 r. wydano decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości w
zakresie działki nr geod. 1151/11 o pow. 0,0352 ha, położonej przy ulicy 11 Listopada w
Siemiatyczach, który przysługiwał Przedszkolu Nr 3 i Żłobkowi Miejskiemu w Siemiatyczach.
W roku 2018 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.
W 2018 r. nabyto niżej wymienione nieruchomości:
• działka nr 2246/8 o pow. 0,1635 ha, położona przy ul. Górnej w Siemiatyczach, za kwotę
45.780,00 zł brutto z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego – pod drogę,
• działka nr 1000/116 o pow. 0,0308 ha, położona przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach,
którą nabyto za kwotę 3.542,00 zł netto plus 23% podatek VAT w wysokości 814,66 zł, co
łącznie daje kwotę brutto 4.356,66 zł; działkę nabyto dla polepszenia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Siemiatycze,
oznaczonych działkami nr geod. 1031/1 i 1032/1,
• działka nr 1000/124 o pow. 0,0358 ha, położona przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach,
którą nabyto za kwotę 4.117,00 zł netto plus 23% podatek VAT w wysokości 946,91 zł, co
łącznie daje kwotę brutto 5.063,91 zł; działkę nabyto dla polepszenia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Siemiatycze,
oznaczonych działkami nr geod. 1031/1 i 1032/1,
• działka nr 1000/98 o pow. 0,4531 ha, położona przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach,
którą nabyto za kwotę 52.106,50 zł netto plus 23% podatek VAT w wysokości 11.984,50 zł, co
łącznie daje kwotę brutto 64.091,00 zł, działkę nabyto na realizację celu publicznego
W 2018 r. dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze
nr 4675/1 o powierzchni 0,0167 ha, położonej w Siemiatyczach przy ulicy Fryderyka Chopina,
na działki stanowiące własność Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach: nr 2089/3 o
powierzchni 0,0086 ha, nr 2089/5 o powierzchni 0,0075 ha oraz nr 4670/3 o powierzchni
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0,0006 ha, położone w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej. Za zamianę PK dopłaciło Miastu
kwotę 1.522,74 zł brutto, wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Infrastruktura komunalna
G. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2018-2021 został uchwalony przez Radę w marcu ubiegłego roku. Zaopatrzeniem
mieszkańców w wodę oraz odprowadzaniem ścieków zajmuje się Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. Na koniec roku Przedsiębiorstwo posiadało na stanie 54,6 km sieci
wodociągowej i 62,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2231 szt. przyłączy wodociągowych i
1738 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej. W wieloletnim planie rozwoju zaplanowano dalszą
rozbudowę sieci wodociągowej i sanitarnej oraz modernizację obiektów Stacji Uzdatniania
Wody. W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody zaplanowano wprowadzenie
monitoringu sieci wodociągowej poprzez jej opomiarowanie co pozwoli na szybsze
reagowanie na powstałe awarie i na ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej. W
zakresie przedsięwzięć racjonalizujących wprowadzanie ścieków zaplanowano remonty
istniejących kanałów sanitarnych w celu wyeliminowania infiltracji oraz zwiększenia
niezawodności poszczególnych kanałów poprzez ograniczenie ilości awarii. W ubiegłym roku
Przedsiębiorstwo Komunalne w ramach zadań ujętych w planie :
- zrealizowało budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla między
ulicami Górną i Kościelną,
- zrealizowało budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i na osiedlu Wysokie,
- zakupiło zestaw do dezynfekcji wody pitnej z lampami UV na Stacji Uzdatniania Wody,
- powiększyło powierzchnię działki na terenie Stacji Uzdatniania Wody,
- wykonało model sieci wodociągowej – etap zadania związanego z strefowym
opomiarowaniem sieci i jej wizualizacją.
W związku z budową przez miasto ul. Miłkowskiego Przedsiębiorstwo dodatkowo wykonało
w tej ulicy przebudowę wodociągu.
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo wodne, od 2018 roku taryfę opłat za wodę i
ścieki zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej dla danego terenu. Nowa taryfa, obowiązująca od dnia
26.05.2018 r. została ustalona na okres 3 lat. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z budżetu gminy
zostały przyznane dopłaty do ceny wody oraz ceny ścieków dla gospodarstw domowych.
Wydatki z tytułu dopłat wyniosły w ubiegłym roku 282 773 zł.

Środowisko
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H. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze jest dokumentem strategicznym,
opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno –
energetycznego. Trzon dokumentu stanowi bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla,
w wyniku której określono ilość zużytej energii i emisji CO 2 w roku 2000. Na podstawie
przeprowadzonych analiz określone zostały priorytetowe działania do 2020 r. zmierzające do
osiągnięcia celów określonych w pakiecie, z podaniem ram czasowych oraz ze wskazaniem
metod ich finansowania. W dokumencie ujęto m.in. zadania inwestycyjne w obszarach:
zużycia energii w budynkach/instalacjach, oświetlenia ulicznego, dystrybucji ciepła, zużycia
energii w transporcie, emisji zanieczyszczeń (metan) w gospodarce odpadami, produkcji
energii.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty przez Radę Miasta Siemiatycze Uchwałą Nr
XIII/67/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Spośród 21 działań określonych dla miasta Siemiatycze do tej pory nie zrealizowano, bądź nie
rozpoczęto realizacji jedynie dwóch działań: wdrażania systemu zielonych
zamówień/zakupów publicznych oraz szkoleń z ecodrivingu dla mieszkańców miasta.
Pozostałe zadania, w tym m.in.:
• Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych,
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi,
• Montaż OZE na/w budynkach użyteczności publicznej,
• Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego,
• Modernizacja oświetlenia ulicznego,
• Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością
energetyczną oraz wykorzystaniem OZE,
• Prowadzenie i wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez instytucje
oświatowe, ośrodki kształcenia (działania edukacyjne),
• Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach publicznych zarządzanych przez Urząd,
• Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych,
• Promocja komunikacji publicznej,
• Budowa krytej pływalni jako obiektu energooszczędnego i pasywnego,
• Budowa małej elektrowni wodnej,
• Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta,
• Rozwój rozproszonych źródeł energii – małych i mikro instalacji,
• Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne,
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• Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych – wymiana źródeł ciepła,
• Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z audytami,
zostały w całości zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.

I. Program ochrony środowiska
Program ochrony środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2015-2018 z perspektywą do
2022 r. jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do roku 2022, jak też planem
wdrożeniowym na lata 2015-2018. Główne funkcje programu to:
• realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie gminy,
• strategiczne zarządzanie regionem w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
• wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
• przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu
poszczególnych komponentów środowiska,
• przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, propozycja sposobów ich
rozwiązywania w określonym czasie,
• pomoc przy planowaniu wydatkowania środków finansowych, a także podstawa do
ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych,
• organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działania zmierzające do jego poprawy.
Program ochrony środowiska dla Miasta Siemiatycze przyjęty został przez Radę Miasta
uchwałą Nr XV/87/15 z dnia 25 listopada 2015 r. W ramach realizacji niniejszego programu w
2018 r. podjęto następujące działania:
• na bieżąco zbierane były dane monitoringowe do opracowania raportu z monitorowania
wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2018 w okresie styczeń – grudzień dla
projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta
Siemiatycze”. Na podstawie zebranych danych sporządzony został w 2019 r. raport
monitoringowy składany do NFOŚiGW w Warszawie,
• Miasto Siemiatycze przystąpiło do realizacji projektu „Miodek”, którego celem jest
promocja zdrowego trybu życia w zgodzie z naturą, podejmowanie świadomych decyzji
konsumenckich, kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego oraz
ochrona praw zwierząt. W ramach projektu utworzona zostanie w 2019 r. mała pasieka
składająca się z 5 uli.
Zrealizowano również zadania inwestycyjne wpisane do Programu:
• na ul. Miłkowskiego zbudowano kanał deszczowy (143 m) i położono nową nawierzchnię z
kostki brukowej (200 m);
• na ul. Bursztynowej położono nową nawierzchnię z kostki brukowej (412 m);
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• na ul. Świerkowej (636 m) przebudowano po jednej stronie drogi chodnik na ścieżkę
pieszo-rowerową, po drugiej – zbudowano nowy chodnik;
• przy ul. Sportowej wybudowano parking z 29 stanowiskami;
• przy ul. Sikorskiego wybudowano parking z 9 stanowiskami oraz przebudowano zatokę
postojową, którą powiększono o 100 m2.

J. Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na
lata 2009-2032 do końca 2032 roku musi zakończyć się proces usuwania i unieszkoliwiania
poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest. Uchwałą Nr XIX/117/16 Rady Miasta
Siemiatycze z dnia 31 marca 2016 przyjęty został Program usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2016-2032. Nadrzędnym celem Programu jest
całkowite unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest, co
spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców gminy
oraz na środowisko.
W oparciu o przeprowadzoną w lipcu 2015 r. inwentaryzację powstała Baza Azbestowa dla
Miasta Siemiatycze. Baza Azbestowa jest na bieżąco aktualizowana. W oparciu o środki
finansowe pozyskiwane przez Miasto Siemiatycze z zewnątrz przyznawane są dotacje na
usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta.
Dotacje udzielane są w formie bezgotówkowej i obejmują demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
W minionym roku wnioskowano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siemiatycze”. W toku przygotowywania
wniosku o dofinansowanie pracownicy urzędu spotykali się z mieszkańcami nieruchomości,
na których znajdują się wyroby azbestowe. Spotkania te miały charakter
edukacyjno-informacyjny, w wyniku tych spotkań do urzędu wpłynęło 41 wniosków o dotację
na usunięcie wyrobów zawierających azbest.
Wnioskiem do WFOŚiGW objęto 41 mieszkańców miasta, od których planowano odebrać
72,6 Mg wyrobów zawierających azbest. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z powodu bardzo dużego zapotrzebowania na powyższe
środki finansowe, ograniczył kwoty przyznawanych w 2018 r. dotacji do 30% wnioskowanej
kwoty. Miasto Siemiatycze otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.500 zł. W wyniku
realizacji projektu usunięto 21,15 ton wyrobów zawierających azbest (eternitowe pokrycia
dachowe) z 16 nieruchomości położonych na terenie miasta. Całkowity koszt zadania wyniósł
10 050,48 zł, w tym 6 345,00 zł dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku oraz 3 705,48 zł ze
środków własnych miasta.
Na koniec 2018 roku na terenie Miasta Siemiatycze znajdowało się 1651,60 Mg wyrobów
zawierających azbest.
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K. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
ich wyłapywanie, w myśl ustawy o ochronie zwierząt, należy do zadań własnych gminy.
Dlatego też każdego roku rada gminy uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rada Miasta Siemiatycze powyższy program na rok 2018 przyjęła uchwałą Nr XLIII/260/18 z
dnia 25 kwietnia 2018 r. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt
domowych i gospodarskich, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom
domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach
administracyjnych miasta.
W 2018 r. program został zrealizowany w całości m.in. poprzez następujące działania:
• odławianie bezdomnych zwierząt,
• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,
• opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz ich sterylizację lub kastrację,
• wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,
• współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, społecznymi opiekunami zwierząt, lecznicami
weterynaryjnymi w zakresie ograniczania ich rozrodczości,
• prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego
traktowania zwierząt,
• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz podejmowanie inicjatyw
zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt,
• trwałe oznakowanie psów przebywających w schronisku oraz w punkcie czasowego
przetrzymywania zwierząt.
W celu realizacji programu zawarto umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, z siedzibą Radysy
13,12-230 Biała Piska na przetrzymywanie i utrzymanie zwierząt bezdomnych oraz
dostarczonych w wyniku działań interwencyjnych, wypadków drogowych z terenu miasta,
sterylizację albo kastrację. W sytuacji poważnego zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt
wyłapane zwierzęta były umieszczane w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt w
Siemiatyczach, tzw. przytulisku, - opieka weterynaryjna w punkcie zapewniona była przez
Gabinet Weterynaryjny „Max-Vet” lek. wet. Władysław Stankiewicz.
Usługa weterynaryjna polegająca na kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt
przebywających w miejscu chwilowego przetrzymywania zwierząt oraz wolnożyjących kotów
realizowana jest przez Gabinet Weterynaryjny „BAWET” Beata Płotka.
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W 2018 r. w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt udzielono pomocy 48
psom, w tym 7 szczeniakom; 35 psów zostało oddanych do adopcji, 4 psy zmarły ze starości.
Na koniec 2018 r. w przytulisku przebywało 9 psów oczekujących na adopcję. W 2018 r. żadne
ze zwierząt, które trafiło do przytuliska w Siemiatyczach, dzięki bardzo skutecznej akcji
adopcyjnej, nie zostało przekazane do schroniska.
Na mocy zawartego Porozumienia ze Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt Psiemiatycze,
psy przebywające tymczasowo w przytulisku przed przekazaniem do adopcji są czipowane.
Koszt zakupu 1 czipa to 13 zł. Do tej pory nie zdarzyło się, aby pies raz zaczipowany powrócił
do przytuliska.
W 2018 r. kontynuowano akcję dokarmiania wolnożyjących kotów. Zakupiona przez
Miasto sucha karma została przekazana społecznym opiekunom kotów. Na koniec roku
Miasto współpracowało z 6 społecznymi opiekunami kotów. W grudniu przygotowano i
rozstawiono 5 bud dla kotów. Budy zostały wykonane we własnym zakresie przez
pracowników urzędu miasta.
Realizacja programu wyniosła 68 492,53 zł.

Polityka społeczna
L. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze do roku 2022 została
przyjęta Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr IV/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. W wyniku
diagnozy społecznej wyznaczono w niej cztery główne cele strategiczne:
Cel strategiczny I: Wspieranie rodziny i zapobieganie kryzysom,
Cel strategiczny II: Rozwój rynku pracy i pomocy osobom bezrobotnym,
Cel strategiczny III: Wzmocnienie systemu wsparcia i aktywności osób chorych, starszych,
niepełnosprawnych
Cel strategiczny IV: Rozwój kultury, edukacji i kapitału społecznego.
Koordynatorem
Siemiatyczach.

wdrażania Strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

W ramach realizacji zadań wpisujących się w I cel w szkołach prowadzonych przez miasto
realizowano programy profilaktyczne. Prowadzono zajęcia z terapeutą, psychologiem oraz
Policją na temat uzależnień i stanów emocjonalnych. Organizowano spotkania informacyjne z
rodzicami o czynnikach chroniących przed ryzykownymi zachowaniami nastolatków. Podczas
zajęć z wychowawcami przekazano uczniom podstawowe informacje o mechanizmach
uzależnienia, fazach wychodzenia z nałogu i skutkach używania środków psychoaktywnych.
Edukowano w zakresie otwartości, empatii, tolerancji, szacunku i asertywności. Ważnym
elementem lokalnej polityki społecznej jest wspieranie rodzin poprzez zabezpieczenie
socjalne, kompleksowe wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz stymulowanie
rozwoju dzieci. Szczególną formą wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów wynikających
z trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest asysta rodzinna. Na

37

terenie Miasta Siemiatycze zatrudniono jednego asystenta rodziny pracującego w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej. W 2018 roku asystent prowadził pracę w 17 rodzinach w
miejscu ich zamieszkania, obejmując pomocą 62 osoby, w tym 38 dzieci. W trosce o
wspieranie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin były przyznawane i wypłacane świadczenia
pieniężne - stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Stypendium socjalne w 2018 roku – otrzymało
149 uczniów zaś zasiłek szkolny otrzymał– 1 uczeń. Łącznie wydano na ten cel 100 307,00 zł.
W ramach pomocy rodzinom najuboższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał
wsparcia w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. Dzięki programowi Pomoc
państwa w zakresie dożywiania tutejszy Ośrodek w 2018 roku objął dożywianiem 267 dzieci
na łączną kwotę 88 474 zł.
Cel strategiczny Rozwój rynku pracy i pomocy osobom bezrobotnym był realizowany głównie
poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach w obszarze
przeciwdziałania bezrobociu. Ośrodek pomocy organizował również na terenie miasta prace
społecznie użyteczne. W 2018 roku do prac społecznie użytecznych Powiatowy Urząd Pracy
skierował 23 osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te
wykonywały pracę w okresie od lutego do listopada. Na prace społecznie użyteczne w 2018
roku Ośrodek wydał 23 774,00 zł. Rozwojowi rynku pracy służyły też dyżury Specjalistów ds.
Funduszy Europejskich, podczas których można było uzyskać bezpłatne i kompleksowe
informacje dotyczące możliwości dofinansowania działalności z funduszy europejskich,
terminach konkursów i procedurach ubiegania się o dofinansowanie.
W związku ze starzeniem się społeczeństwa jako cel strategiczny III wyznaczono wzmocnienie
systemu wsparcia i aktywności osób chorych, starszych oraz niepełnosprawnych. Realizacji
tego celu służyły usługi opiekuńcze, świadczone przez 3 opiekunki środowiskowe,
obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą pielęgnację przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z
otoczeniem. Były one świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy z
powodu wieku. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby. Ośrodek na
wykonanie tego zadania wydatkował kwotę 103 999 zł. Od 2017 roku świadczone są także
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Są to
usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub
niepełnosprawności. Mają one nauczyć i rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego
egzystowania w społeczeństwie. Świadczyły je osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
Ośrodek przyznając usługę ustalał ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Były one
świadczone przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-PROGRES w
Siemiatyczach. W 2018 roku z tych usług skorzystało 18 dzieci. Na tę formę pomocy wydano
171 200 zł. Wśród świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej były
również opłaty za całodobową opiekę w domu pomocy społecznej. W 2018 roku Ośrodek
opłacał pobyt w domu pomocy społecznej dla 37 osób i wydatkował na ten cel kwotę
810 527 zł, z czego rodziny zobowiązane do alimentacji zwróciły 130 910 zł.
W ramach podnoszenia aktywności osób chorych, starszych i niepełnosprawnych Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował zajęcia gimnastyczne dla seniorów. Były to
bezpłatne zajęcia realizowane przez wykwalifikowanych instruktorów. Odbywały się one dwa
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razy w tygodniu. Zajęcia miały charakter otwarty a ich poziom był dostosowany do
możliwości osób w nich uczestniczących.
Z kolei przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury funkcjonował Klub Seniora zrzeszający około 40
osób oraz działa Uniwersytet III Wieku który w 2018 r posiadał 122 słuchaczy.
W zakresie realizacji IV celu tj. rozwoju kultury, edukacji i kapitału społecznego
organizowane były liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. Ponadto zakończona
modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej stworzyła nowe możliwości prowadzenia
działalności kulturalnej. Rozwój kapitału społecznego to przede wszystkim działania
realizowane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem o charakterze
ogólnym obejmującym w szeroki sposób zagadnienia mające służyć poprawie
funkcjonowania lokalnej społeczności. Uszczegółowienie tych zagadnień znajduje się w
poszczególnych programach, takich jak program wspierania rodziny, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień i rozwiazywania problemów alkoholowych itd.
Dlatego też szereg działań podejmowanych w ramach tych programów jednocześnie realizuje
cele wyznaczone w strategii.

Ł.

Gminny program wspierania rodziny

Miejski Program Wspierania Rodziny został przyjęty przez Radę Miasta w marcu 2015 r. i
obejmował lata 2015-2018. Odbiorcami programu były rodziny z terenu miasta, w
szczególności mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na
podstawie przeprowadzonej diagnozy ustalono 3 cele szczegółowe programu:
1) podniesienie jakości usług świadczonych rodzinom;
2) podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny;
3) zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym problemami
społecznymi oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych.
W czasie obowiązywania programu co roku do 31 marca przedstawiane było Radzie Miasta
sprawozdanie z realizacji Programu.
Wspieranie rodzin w 2018 r., tak jak i w latach poprzednich, było prowadzone w formie pracy
z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, za zgodą rodziny i przy jej aktywnym
udziale. Udzielana pomoc miała na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin oraz
wzmocnienie jej w wypełnianych przez nią funkcjach (opiekuńczej, wychowawczej,
ekonomicznej, socjalnej i kulturowej) i była realizowana w ramach prowadzonej pracy
socjalnej. Wiele działań podejmowanych w ramach innych obowiązujących programów
społecznych łączyło się zadaniami wynikającymi z Programu Wspierania Rodziny. W 2018 r.
udzielono, w różnych formach, pomocy 544 rodzinom obejmującym łącznie 1023 osoby.
49 rodzin objęto pomocą w związku z potrzebą ochrony macierzyństwa, 68 rodzinom
udzielono
pomocy
w
związku
z
trudnościami
w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, natomiast 32 rodziny objęto pomocą ze względu na
występującą w rodzinie przemoc. Pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci zapewniały
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funkcjonujące w szkołach podstawowych świetlice oraz świetlica prowadzona przez Caritas
Diecezji Drohiczyńskiej przy wsparciu finansowym miasta. W ramach realizacji zadań
związanych ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej współfinansowano: pobyt 7 dzieci w
rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dotychczas
podejmowane działania wymagają kontynuowania i znajdą się w zapisach Programu
Wspierania Rodziny na kolejne lata.

M. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016 - 2020 został ustalony uchwałą Nr XVI/96/15 Rady Miasta Siemiatycze z
dnia 30 grudnia 2015 roku. Głównym celem programu jest stworzenie zintegrowanego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach celu głównego ustalono cele
szczegółowe:
1) działania edukacyjne w środowisku lokalnym podnoszące wiedzę mieszkańców na temat
zjawiska przemocy w rodzinie,
2) rozbudowę lokalnej oferty pomocy i wsparcia dla osób doświadczających przemocy w
rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony osób krzywdzonych,
3) opracowanie i realizacja działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
4) poprawę jakości i skuteczności działań osób i instytucji działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W systemie przeciwdziałania przemocy istotną rolę pełni Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2018 roku do Zespołu wpłynęło 73 Niebieskich Kart
– A, w tym 61 założonych przez Komendę Powiatową Policji w Siemiatyczach, 9 wdrożonych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, 1 przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2 przez Szkołę Podstawową Nr 1. W 2018 roku
Grupa Robocza objęła pomocą i wsparciem w ramach procedury Niebieskiej Kary łącznie 84
rodzin, w tym 25 rodzin, w których procedurę NK wdrożono w latach wcześniejszych.
Sprawcy przemocy w 2018 roku w podziale ze względu na płeć : mężczyźni – 52, kobiety – 11.
Ofiarami przemocy były w większości kobiety – 50, mężczyzn - 14 oraz 24 osoby małoletnie.
W 2018 roku zakończono 49 Niebieskich Kart, w tym 41 z powodu ustania przemocy i 8 z
powodu bezzasadności podejmowania działań. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego i 29 posiedzeń Grup Roboczych. W siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w 2018 roku w okresie od stycznia do lipca, w każdą środę pełnił dyżur
psycholog który udzielił 80 porad. Skierowano: 22 wnioski do Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 5 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do
Prokuratury Rejonowej w oraz 13 informacji do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o
wgląd w sytuację dzieci w rodzinie. W 10 rodzinach, w których prowadzono procedurę
Niebieskiej Karty przydzielono pomoc w formie asystenta rodziny. Dwóch sprawców
przemocy skierowano do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych.
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W szkołach w formie warsztatów prowadzone były zajęcia na temat skutecznych sposobów
powstrzymywania przemocy i jej rodzajów (przemoc fizyczna, psychiczna, cyberprzemoc).
Dużą uwagę poświęcono nowym formom przemocy, realizowanym przy użyciu komputera
(Internetu) i telefonów komórkowych - uczniowie uzyskiwali informacje nt. sposobów
radzenia sobie z cyberprzemocą (a tym samym także przemocą rówieśniczą). Podczas zajęć
propagowane były ogólnopolskie stowarzyszenia pomagające w walce z cyberprzemocą Młodzieżowy Telefon Zaufania oraz portale internetowe helpline.org.pl. W środowisku
popularyzowane były kampanie społeczne „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”, „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”, „19 Dni Przeciwko
Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” oraz rozpowszechniane ulotki i ogólnopolskie
numery pomocowe „Niebiska Linia”, czy „Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu
Psychicznego”.

N. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Alkohol to najbardziej popularna używka i obowiązkiem każdej gminy jest podejmowanie
działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z jego
nadużywania. Program na rok 2018 został przyjęty przez Radę uchwałą Nr XXXIX/238/17 w
grudniu 2017 r. W programie ustalono 6 zdań spójnych z zagadnieniami zawartymi w
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 których realizacja przedstawia się
następująco:
Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
Kontynuowana była działalność Punktu konsultacyjnego ds. uzależnień. W 2018 r. w Punkcie
odbyły się 143 konsultacje prowadzone przez Pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom. Ponadto miały miejsce bezpłatne konsultacje z terapeutą z Białegostoku
który przyjmuje pacjentów z częstotliwością 4x w miesiącu. W 2018 r. odbyło się 217 spotkań
(z czego 45 rodzinnych, tj. rodziców i dzieci lub małżeństw). Klientami były głównie osoby
sięgające po narkotyki, alkohol – osoby niepełnoletnie oraz uzależnieni behawioralnie. W
ubiegłym roku odbyły się również 24 spotkania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Komisja skierowała 81 zaproszeń na posiedzenia komisji w stosunku do osób
podejrzewanych o nadużywanie alkoholu. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ściśle współpracuje z Siemiatyckim Stowarzyszeniem Abstynentów IGNIS prowadzącym
grupy abstynentów, Al-Anon – dla współuzależnionych oraz DDA – dla dorosłych dzieci
alkoholików. Współpraca polega między innymi na prowadzeniu działań informacyjnych o
możliwości uczęszczania do grup samopomocowych ,,IGNIS”.
Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Przez cały rok Pełnomocnik przy współpracy z innymi instytucjami KPP, MOPS, Zespołem
Interdyscyplinarnym i grupą roboczą udzielał wsparcia i poradnictwa dotyczącego praw i
możliwości osób zgłaszających się do punktu Konsultacyjnego. Wielokrotnie udzielane były
informacje dotyczące możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych,
psychologicznych oraz psychiatrycznych na terenie miasta. W tym celu została także
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sporządzona specjalna broszura informacyjna dla mieszkańców. Pełnomocnik sukcesywnie
bierze udział w spotkaniach grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach
procedury Niebieska Karta z ofiarami oraz sprawcami przemocy. Prowadzone były działania
profilaktyczne realizowane w trakcie wypoczynku letniego oraz podczas organizacji czasu
wolnego a także w świetlicy środowiskowej oraz podczas zajęć kultywujących polską tradycję
narodową.
Łącznie na wsparcie działań organizacji pozarządowych realizujących działania profilaktyczne
podczas spotkań z młodzieżą przekazano kwotę 161 319,54 zł.
W 2018 r. zostały przeprowadzone 2 spotkania profilaktyczne z rodzicami młodzieży oraz
kadrą pedagogiczną. Poruszana tematyka dotyczyła wzmacniania więzi z dziećmi i młodzieżą
jako skutecznego czynnika profilaktycznego oraz przedstawiono elementarną wiedzę
dotyczącą przyczyn i mechanizmów popadania w uzależnienia.
Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Miasto systematycznie włącza się w ogólnopolskie oraz lokalne kampanie oraz akcje
edukacyjne poświęcone rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu
przemocy mające na celu edukację społeczeństwa w zakresie przemocy i uzależnień. Akcje
prowadzone w ubiegłym roku to: Dzień Bezpiecznego Internetu, kampania Sieciaki oraz Stop
Cyberprzemocy, kampania „Na zawsze”, „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i
młodzieży”, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Dzień Walki Handlu Ludźmi, Noś odblaski po
zmroku. W szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone były zajęcia warsztatowe
dotyczące zwiększenia umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie w sytuacji nacisku
grupy rówieśniczej na używanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Wzorem lat ubiegłych sfinansowano realizację profesjonalnych programów w obu szkołach
podstawowych, których koszt wyniósł 8 380 zł.
Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zajęcia profilaktyczne dla dzieci i
młodzieży, wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych promujących abstynencję i
zdrowy styl życia oraz wspieranie działalności Świetlicy środowiskowej zostały opisane w
realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie
reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18-tu oraz na kredyt lub pod zastaw, a także
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
Na wniosek mieszkańców została przeprowadzona kontrola jednego punktu sprzedaży
napojów alkoholowych. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2018 r. MKRPA
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wydała 33 opinie dla lokalnych przedsiębiorców ubiegających się o pozwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie miasta Siemiatycze. Wszystkie opinie były pozytywne.
Zadanie 6. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego (kierowanie spraw do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim).
W 2018 r. MKRPA skierowała 31 wniosków do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w celu
orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz wystąpiła do biegłych
sądowych o sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia. Łączne wydatki związane z
kosztami sądowymi wyniosły 5 563,92 zł a opinii biegłych sądowych 2 535 zł.
Podejmowane przez miasto działania w zakresie profilaktyki są pozytywnie oceniane
przez rodziców oraz wychowawców i będą kontynuowane w ramach programu ustalonego na
rok 2019.

O. Program przeciwdziałania narkomanii
Z diagnozy przeprowadzonej przed uchwaleniem programu wynika, że młodzież w
Siemiatyczach najczęściej sięga po marihuanę i dopalacze w czasie weekendów, podczas
spotkań i imprez towarzyskich. W związku z tym działania Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 zostały ukierunkowane na ograniczenie
stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i
nowych substancji psychoaktywnych. W ramach realizacji tego celu w 2018 r. zorganizowano
26 spotkań edukacyjnych z młodzieżą, w których uczestniczyło łącznie 702 uczniów (szkoły
podstawowe, gimnazjalne i średnie). Podczas zajęć
przekazano wiedzę na temat
mechanizmu powstawania uzależnień także od alkoholu oraz uzależnień behawioralnych.
Wiedzę z zakresu uzależnień przekazano również rodzicom uczniów szkół średnich podczas 2
wywiadówek.
Tak jak w poprzednich latach osobom uzależnionym, rodzinom uzależnionych oraz
eksperymentującym z substancjami psychoaktywnymi pomocy udzielano w punkcie
konsultacyjnym ds. uzależnień podczas bezpłatnych spotkań terapeutycznych i
rehabilitacyjnych z terapeutą.
W przypadku uzależnień często mamy do czynienia z występowaniem kilku rodzajów
nałogów. Dlatego też, działania profilaktyczne nie zawężane są do określonego rodzaju
uzależnienia a obejmują temat kompleksowo. W związku z tym część działań podejmowanych
w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczy również profilaktyki
narkotykowej.
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P. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 określał 20
priorytetowych obszarów współpracy z organizacjami oraz przewidywał dwie formy
współpracy: finansową i pozafinansową.
W ramach współpracy finansowej z organizacjami na dotacje zabezpieczono kwotę 282 000
zł. Ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
1) Wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu – wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadania - 110 000 zł;
2) Wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej
– wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 10 000 zł;
3) Wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem
świetlicy środowiskowej - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 40 000
zł;
4) Wsparcie realizacji programów związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i
młodzieży – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 54 000 zł;
5) Wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży –
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 55 000 zł.
W konkursach tych 16 organizacji pozarządowych złożyło 28 ofert. 4 oferty zostały
odrzucone. Dotacje otrzymało 14 organizacji. Zawarto 24 umowy z organizacjami
pozarządowymi (w tym jedną w trybie pozakonkursowym).
Wysokość środków finansowych wykorzystanych przez podmioty realizujące zadania zlecone
wyniosła 268 750,86 zł, co zostało uwzględnione w rozliczeniach z wykorzystania dotacji i w
zmianach budżetowych. Dzięki wsparciu finansowemu Miasta ok. 5600 osób, głównie dzieci i
młodzież, skorzystało z bogatej oferty m.in. zagospodarowania czasu wolnego, wypoczynku,
sportu itd.
Współpraca pozafinansowa to przede wszystkim prowadzenie na stronie internetowej miasta
ogólnodostępnej, aktualizowanej bazy organizacji pozarządowych zawierającej aktualnie ok.
50 podmiotów oraz stworzenie możliwości prezentowania działalności organizacji na stronie
miasta zarówno bezpośrednio przez organizacje jak i za pośrednictwem pracowników Urzędu
Miasta. W ramach wzmocnienia kompetencji członków stowarzyszeń działających na terenie
miasta, w maju ubiegłego roku, zorganizowano szkolenie dotyczące możliwości
dofinansowania działalności statutowej organizacji. Miasto wypełniało również funkcję
informacyjną związaną z przekazywaniem organizacjom bezpośrednio lub za pośrednictwem
strony internetowej wiadomości o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na
prowadzoną działalność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsultowano z organizacjami
projekty aktów prawnych w sferach związanych z działalnością poszczególnych organizacji.
Po raz 5 w ubiegłym roku odbył się Piknik organizacji pozarządowych. Pierwsza tego typu
impreza odbyła się w 2014 roku z inicjatywy miasta. Obecnie coraz większy ciężar organizacji
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Pikniku przyjmują na siebie lokalne organizacje. Piknik organizacji służy zarówno integracji
środowiska jak i promocji organizacji.
Sektor organizacji pozarządowych pełni w Siemiatyczach bardzo ważną rolę społeczną.
Siemiatycze są miastem wyróżniającym się na tle województwa pod względem aktywności
społecznej mieszkańców. Zgodnie z danymi zawartymi w Mapie Aktywności Organizacji
Pozarządowych Miasta Siemiatycze w Siemiatyczach w 2018 roku zarejestrowanych było
blisko 50 organizacji pozarządowych. Wśród nich największą grupę stanowiły organizacje
działające na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Polityka miasta w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku nastawiona była na umacnianie i
ulepszanie wypracowanych już mechanizmów współpracy. Doceniając społeczną aktywność i
wolontariat obywatelski, Miasto podejmowało starania w kierunku zapewnienia jak
najlepszego środowiska dla aktywności obywatelskiej i takie też działania planowane są w
2019 r.

R. Inne obowiązujące programy, strategie itp.
- Program Aktywności Lokalnej
Program Aktywności Lokalnej Miasta Siemiatycze na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą
Nr XXIV/146/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 25 listopada 2016 r. Celem Programu jest
podniesienie poziomu aktywności i zaangażowania społeczności w sprawy lokalne oraz
tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca. Działania w ramach Programu w 2018
roku ukierunkowane były na zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez
wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, dzieci i
młodzieży. W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest realizatorem
programu, pozyskał środki zewnętrzne na prowadzenie działań aktywizacyjnych i
integracyjnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu wynosi 439 676,90 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego - 417 693,04 zł, wkład własny MOPS - 8 957,10 zł i 13 026,76 zł- wkład
własny partnera: Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. W 2018 roku wydano łącznie 45
940,37 zł. Grupę docelową tworzą 44 osoby (20 kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkujące Miasto
Siemiatycze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem, które nie
pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Ponadto są to osoby długotrwale bezrobotne,
nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W październiku ubiegłego
roku zakończono rekrutację do projektu i zawarto z uczestnikami kontrakty socjalne.
Kontrakty określają cele, uprawnienia i zobowiązania uczestników w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej oraz w
celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Na przełomie października i listopada
odbyły się warsztaty - Trening kompetencji społecznych dla Rodzin a w listopadzie warsztaty
wikliniarskie. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w warsztatach prawnych. Program jest
kontynuowany w 2019 r.
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- Program Rodzina 5 +
Program Rodzina 5+ realizowany jest od czerwca 2013 r. Program ma na celu wspieranie
rodzin wielodzietnych poprzez promowanie pozytywnego wizerunku rodzin i ułatwianie ich
członkom dostępu do oferty kulturalnej i sportowej miasta, w tym do korzystania z obiektów
sportowo-rekreacyjnych. Karta Rodzina 5+ przysługuje rodzinom wychowującym 3 i więcej
dzieci, rodzinom zastępczym wychowującym 3 i więcej dzieci, samotnym rodzicom
wychowującym 2 i więcej dzieci. W 2018 r. w Programie uczestniczyło 421 osób z 86 rodzin.
Karta Rodzina 5+ upoważnia do 50% zniżki na zakup biletów wstępu na płatne imprezy
organizowane przez SOK i MOSiR, 50% zniżki za udział w wybranych zajęciach
organizowanych przez dom kultury, 50% zniżki za korzystanie z infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej miasta, 20% zniżki w opłacie za żłobek, przedszkole, bezpłatnych
przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze, oraz zniżek
oferowanych przez Partnerów Programu. Na koniec 2018 r. program wspierało 24
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w mieście.
- Program Karta Seniora
Program Karta Seniora obowiązuje od lipca 2018 r. i jest nowym projektem skierowanym do
mieszkańców Siemiatycz, którzy ukończyli 65 lat. Program ma na celu wsparcie seniorów
poprzez promowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa
seniorów w życiu społeczności Miasta Siemiatycze. Karta Seniora upoważnia do 50% zniżki na
zakup biletów wstępu na zajęcia i płatne wydarzenia organizowane przez jednostki
organizacyjne miasta, 50% zniżki w opłatach za korzystanie z infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej miasta, bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na
terenie Miasta Siemiatycze, zniżek oferowanych przez Partnerów Programu Karta Seniora.
Regulamin Programu Karta Seniora zakłada możliwość zawierania porozumień z podmiotami,
w tym z lokalnymi przedsiębiorcami. W 2018 zostało wydanych 215 kart seniora. Na koniec
2018 roku Program wspierało 8 przedsiębiorców.
- Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej
W Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2016-2020 określono
kierunki rozwoju instytucji tak by biblioteka stała się nowoczesnym centrum kultury
odpowiadającym na potrzeby środowiska. Jednym z głównych założeń programu była
poprawa infrastruktury biblioteki. To założenie zostało zrealizowane w ubiegłym roku.
Główna siedziba biblioteki przeszła gruntowną modernizację w ramach zadania „Czytam,
więc jestem - Biblioteka nowoczesna formą i stała treścią”. Zadanie zgłoszono do
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 136
814 zł. Biblioteka stała się w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia
użytkowa wzrosła o 80 m2, co wpłynęło na lepszą organizację przestrzeni dla czytelników oraz
zdecydowaną poprawę warunków pracy bibliotekarzy i pozostałych pracowników. Dzięki
realizacji zadania biblioteka może podejmować więcej bardziej zróżnicowanych działań.
Dobrze wyposażona pracownia multimedialna umożliwia prowadzenie zajęć z
wykorzystaniem nowych technologii. Nowa aranżacja przestrzeni zachęca do spotkań dzieci,
młodzież i osoby dorosłe.
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VI. Realizacja uchwał rady miasta
W 2018 r. Rada miasta uchwaliła 77 uchwał w tym 52 w VII kadencji i 25 w VIII
kadencji. Spośród wszystkich uchwał 24 stanowiły akty prawa miejscowego. Biorąc pod
uwagę podział uchwał według zagadnień: 19 dotyczyło spraw finansowych, 5 - spraw
oświatowych, 6 – spraw z zakresu pomocy społecznej, 4 – ochrony środowiska 3 – gospodarki
nieruchomościami, pozostałych 40 w innych sprawach. Zestawienie szczegółowe uchwał
podjętych w 2018 r wraz z informacją o ich wykonaniu znajduje się w załączniku do raportu.

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
1. związki komunalne
Od 2006 roku Siemiatycze są członkiem Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
Celem związku miało być wykonywanie zadań publicznych z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi. Związek powołał do życia spółkę EL-PI. Te plany zostały jednak z czasem
zweryfikowane i ostatecznie w styczniu 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
zdecydowało o rozwiązaniu spółki i ogłoszeniu jej likwidacji. W 2018 r. działania związku
skoncentrowały się na promocji gmin członkowskich.
Składka wyniosła 7 262,50 zł
2. współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego
W ramach współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Miasto
Siemiatycze od 2012 r. przejęło, na mocy porozumienia z powiatem, zadania biblioteki
powiatowej powiatu siemiatyckiego. Dotacja jaką powiat corocznie przekazuje na realizację
tych zadań wynosi 12 000 zł. W zakresie rozwoju edukacji i czytelnictwa miasto współpracuje
także z samorządem województwa. Współpraca została podjęta od 2014 r. z chwilą likwidacji
Biblioteki Pedagogicznej. Urząd Marszałkowski przekazuje miastu corocznie dotację w
wysokości 45 000 zł.
Z kolei miasto w ramach udzielania pomocy finansowej innym samorządom
przekazało dotacje :
- 12 000 zł powiatowi siemiatyckiemu na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
ul. Słowiczyńskiej,
- 50 000 zł Województwu Podlaskiemu na remont nawierzchni bitumicznej ul. Grodzieńskiej.

3. stowarzyszenia JST
Podlaskie Stowarzyszenie Gmin
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Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów
stowarzyszonych gmin. Miasto jest członkiem PSG od 2015 r. Składka członkowska wyniosła w
2018 r. 4417,20 zł
Związek Miast Polskich
To najstarsze i największe stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego. Miasto jest
jego członkiem od 2012 r. Korzyści dla miasta z tytułu przynależności do związku są znaczące.
Poza możliwością wymiany doświadczeń z przedstawicielami czołowych samorządów w kraju,
jako członek mamy dostęp do opinii, analiz i ekspertyz prawnych przygotowywanych na
zlecenie ZMP. Ponadto ze względu na udział przedstawicieli ZMP w Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego, która rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem
samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, mamy dostęp do
najświeższych informacji dotyczących planowanych zmian w prawie. Miasta członkowskie
wspólnie prowadzą szereg akcji. W ubiegłym roku miała miejsce kampania
informacyjno-edukacyjna mająca za zadanie wpłynąć pozytywnie i wzmocnić wizerunek
samorządu „Sam urządzaj swoje miasto”. Składka członkowska wyniosła w ubiegłym roku
4611,78 zł.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” – to stowarzyszenie którego głównym
celem jest promowanie ekologii oraz ochrony środowiska poprzez bardziej efektywne
wykorzystanie energii. Siemiatycze stały się jego członkiem w 2016 r. Dzięki członkostwu w
stowarzyszeniu m.in. otrzymujemy informacje na temat różnych konkursów i grantów na
inwestycje zmierzające do redukcji zużycia energii i ochrony środowiska naturalnego, mamy
możliwość wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów dotyczących efektywnego
wykorzystania energii i ochrony klimatu, korzystania z doświadczeń, międzynarodowych
partnerskich kontaktów Sieci oraz promocji na krajowym i międzynarodowym forum.
Składka w 2018 r. wyniosła 2 352 zł
4.

inne formy współdziałania

Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”
Lokalna grupa działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na
obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora
publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru
wyznaczonego granicą gmin członkowskich. Siemiatycze przystąpiły do LGD gdy obowiązujące
przepisy umożliwiły miastom do 20 tys. mieszkańców korzystanie ze środków w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. w 2014 r. LGD, przy udziale przedstawicieli
wszystkich członków stowarzyszenia, stworzyło kluczowy dokument dla regionu - Lokalną
Strategię Rozwoju. Zadania spójne ze strategią mają szansę uzyskania za pośrednictwem LGD,
dofinansowania zarówno z PROW jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego. Pozyskane środki za pośrednictwem LGD z PROW to 108 105 zł. Przy ich udziale
zrealizowano w 2018 r. dwa zadania:
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1) „Organizacja letnich wydarzeń promocyjno-integracyjnych oraz wydanie publikacji
promującej potencjał Miasta Siemiatycze”, koszt całkowity – 49 812,03 zł, dofinansowanie –
26 659 zł,
2) „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne
poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i
elementów małej architektury”, koszt całkowity – 177 075,17 zł, dofinansowanie – 81 446 zł.
Z kolei przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego zrealizowano wymianę kotłów centralnego ogrzewania - projekt „Czyste
powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów C.O.” – dofinansowanie 208 304,31 zł oraz
realizowana jest instalacja kolektorów słonecznych – projekt „Słoneczne dachy miasta
Siemiatycze” - wskazane w umowie o dofinansowanie: 1 139 743,20 zł. Ostateczna wartość
dofinansowania ulegnie zmianie.
Dzięki uczestnictwu miasta w Lokalnej Grupie ze środków PROW i RPO za pośrednictwem
LGD mogą korzystać również mieszkańcy Siemiatycz. Składka członkowska z tytułu
członkostwa w LGD Tygiel Doliny Bugu wyniosła w 2018 r. 7 362 zł.
5. współpraca międzynarodowa
Miasto Siemiatycze łączą umowy partnerskie z pięcioma miastami z zagranicy: Castrolibero data podpisania umowy o współpracy partnerskiej - 9 grudnia 2005 r.; Zehdenick - data
podpisania umowy o współpracy - 10 marca 2007 r.; Postawy - data podpisania umowy o
współpracy partnerskiej - 7 czerwca 2008 r.; Etterbeek - data podpisania umowy o
współpracy partnerskiej – 21 października 2017 r.; Kobryń - data podpisania umowy o
współpracy partnerskiej – 4 grudnia 2017 r. W ostatnim okresie aktywne kontakty
utrzymywano z gminą Etterbeek. Dwukrotnie delegacja z Siemiatycz gościła w Brukseli. W
maju, na zaproszenie Ambasady RP w Królestwie Belgii, uczestniczyła w Światowym Dniu
Polonii i Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast we wrześniu przedstawiciele władz miasta
oraz lokalnego biznesu wzięli udział w piętnastym spotkaniu klubu przedsiębiorców w
Ambasadzie Polskiej. Mieliśmy również okazję przyjąć delegację z Etterbeek, która gościła w
Siemiatyczach z wizytą partnerską podczas Dni Siemiatycz. Spotkanie było okazją do wymiany
doświadczeń i rozmów na temat możliwych do zrealizowania projektów. W ramach relacji
partnerskich pomiędzy Miastem Siemiatycze a Gminą Etterbeek, wystosowane zostało
zaproszenie dla mieszkańców Etterbeek, do udziału w warsztatach artystycznych, a także
zaproszenie do udziału w II Podlaskim Turnieju Futsalu Kobiet. Niestety z powodu trudności
po stronie partnera, obie wizyty nie doszły do skutku.

VIII. Miasto w konkursach, publikacjach
W 2018 roku Miasto Siemiatycze zostało laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej
“EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”. Nominacji dokonywały instytucje odpowiedzialne za
ochronę środowiska (Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska lub Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska), krajowe korporacje samorządowe (Związek Gmin Wiejskich RP,
Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich) oraz gospodarcze (BCC, Polski Klub
Biznesu i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej). O nominację nie można było ubiegać się
samodzielnie. Przedmiotem oceny były zrealizowane i zastosowane w praktyce
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przedsięwzięcia sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo. Na
ocenę działalności ekologicznej złożyły się m.in.: uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz
efektywność ekonomiczna, wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym
uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko, innowacyjność,
nowoczesność, oryginalność, zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy,
międzynarodowy), edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpraca ze
społeczeństwem. Nad przebiegiem oraz wyborem nagrodzonych tytułem „EKOJANOSIK –
Zielona Wstęga Polski” czuwała Narodowa Rada Ekologiczna powoływana spośród
niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska. Siemiatycze wyróżniono za
inicjatywy mające istotny wpływ na poprawę oraz stan środowiska naturalnego regionu, a
także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Wzięto pod uwagę m.in.
uruchomioną w ostatnich latach biogazownię produkująca energię elektryczną i cieplną z
wykorzystaniem biogazu, elektrownię fotowoltaiczną na terenie stacji uzdatniania wody oraz
małą elektrownię wodną zlokalizowaną na Zalewie nr 2, żyjące przystanki na Placu Jana
Pawła II. Żyjące Przystanki kilkakrotnie były opisywanie w czasopismach ogólnokrajowych
m.in. w dwutygodniku dla samorządów „Wspólnota” jako przykład innowacyjnego i
użytkowego wykorzystania roślin.
W kwartalniku „Życie Regionów” dokumentującym najciekawsze działania władz
samorządowych w całej Polsce ukazał się materiał poświęcony Siemiatyczom i prowadzonym
inwestycjom miejskim. Artykuł związany był z przyznanym miastu wyróżnieniem Wzorowa
Gmina w konkursie wydawnictwa Europa Press Media, wydawcy kwartalnika „Życie
Regionów”. Konkurs adresowany był do samorządów najbardziej operatywnych,
przedsiębiorczych i wdrażających nowatorskie pomysły w różnych dziedzinach życia
publicznego, m.in.: edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, ekologii czy sporcie. Miasto
Siemiatycze zwyciężyło w kategorii „Lider Wykorzystywania Środków Unijnych". Obok
samorządów Kapituła konkursowa nagrodziła wiodących liderów z sektora gospodarczego.
Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach zostało uznane za „Najlepszy Zakład
Komunalny Woj. Podlaskiego". Artykuł o Siemiatyczach ukazał się także w Monitorze Biznesu
niezależnym dodatku promocyjno-informacyjnym dystrybuowanym wraz z Rzeczpospolitą
SYMBOL 2018 Nominacja Turystyka i Ekologia – „Siemiatycze są Przedsiębiorcze i Przyjazne”.

IX.

Podsumowanie

Przedstawiony raport obejmuje przekrój działalności samorządu miasta w 2018 r.
Nadrzędnym celem, który sukcesywnie jest realizowany pozostaje zwiększenie komfortu życia
mieszkańców. Służą temu wszystkie realizowane przedsięwzięcia i inwestycje. To, że miasto
się zmienia i pięknieje nie ulega wątpliwości. Oczywiście nie wszystko można zrobić od razu
zarówno ze względu na obowiązujące procedury jak i środki finansowe. Jednak
konsekwentna realizacja wyznaczonych celów przynosi określone efekty, także w postaci
zadowolenia mieszkańców z życia w naszym mieście co wykazują corocznie przeprowadzane
badania ankietowe. W kolejnych latach władze miasta będą dążyły do rozwoju miasta
poprzez rozbudowę i unowocześnianie infrastruktury, wspieranie przedsiębiorczości,
podejmowanie kolejnych działań z zakresu ochrony środowiska, w tym innowacji związanych
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z poszanowaniem energii. W dalszym ciągu jednym z priorytetów pozostanie też pobudzanie i
wspieranie aktywności lokalnej mieszkańców.

Załączniki:
Zestawienie uchwał Rady Miasta Siemiatycze podjętych w 2018 r. oraz sposób ich wykonania

