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1. Ogólna charakterystyka miasta Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie jest gminą miejską położoną w południowo-zachodniej części
województwa podlaskiego w powiecie wysokomazowieckim, na Nizinie Północno podlaskiej,
nad rzeką Brok. Miasto Wysokie Mazowieckie znajduje się w odległości 50 km od
Białegostoku, 120 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy.
Powierzchnia miasta wynosi 1524 ha, z czego:
- 611 ha (40,20%) stanowią użytki rolne,
- 244 ha (16,5%) – lasy i zadrzewienia,
- 238 ha (15,66%) – tereny osiedlowe i komunikacyjne,
- 8 ha (0,5%) – wody,
- 5 ha (0,33%) – nieużytki.
Na koniec 2018 roku miasto zamieszkiwało 9318 osób (4865 kobiet i 4453 mężczyzn),
a gęstość zaludnienia wynosiła 611 osób na km2.
Miasto Wysokie Mazowieckie posiada następujące jednostki organizacyjne:
I.

Zakłady budżetowe:
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2. Miejska Pływalnia „WODNIK”

II.

Jednostki budżetowe:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
2. Miejski Zespół Szkół, w skład którego wchodzi:
a) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
b) Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Miejskie Przedszkole Nr 1 „Świat Malucha”
5. Miejskie Przedszkole Nr 2

III.

Instytucje kultury:
1. Miejski Ośrodek Kultury

IV.

Spółki z udziałem miasta:
1. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
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1.1.

Plan miasta

Plan miasta w roku 2012

Plan miasta w roku 2018

8

1.2.

Historia miasta

Najstarszą wzmiankę dotyczącą miasta można znaleźć w "Dokumentach Konrada" z 1203 r.,
w których figuruje jako wieś Wysokie. Około 1239 r. miejscowość określono jako osiedle,
należące do kasztelani święckiej. W dokumentach z końca XV wieku Wysokie pojawia się
jako nazwa osady królewskiej, założonej przez Kazimierza Jagiellończyka, który nadał jej
prawa miejskie w 1492 roku. W roku 1496 Aleksander Jagiellończyk określił granice miasta,
a w roku 1503, już jako król Polski, aktem wystawionym w Wilnie nadał jej prawa
magdeburskie, potwierdzając stare przywileje mieszkańców. Nadał także nowe, takie jak:
korzystanie ze stawów królewskich, warzenie piwa i stanowienie sądownictwa miejskiego.
W drugiej połowie XVI wieku miasto przeszło w ręce Radziwiłłów, a następnie było
własnością innych rodów. Częste zmiany właścicieli hamowały jego rozwój. W czasie potopu
szwedzkiego Wysokie Mazowieckie zostało całkowicie zniszczone i spalone. Z poniesionych
strat nie mogło podźwignąć się do końca XVIII wieku. Ciągłe wojny, począwszy od potopu
szwedzkiego, przez wojnę północną, konfederację barską, a na powstaniu kościuszkowskim
skończywszy, nie sprzyjały odbudowie miejscowości. Rozwój miasta powstrzymywały także
przynależności do różnych zaborów. Za czynny udział mieszkańców w powstaniu
styczniowym miasto zdegradowano do miana osady wiejskiej. W 1866 r. Wysokie
Mazowieckie stało się siedzibą powiatu, pozostając jednak osadą aż do wybuchu I wojny
światowej. Rangę miasta przywróciły dopiero władze niemieckie w roku 1915. Rolniczy
charakter miasta powodował spowolnienie rozwoju w okresie międzywojennym. Miasto
ożywiało się tylko w poniedziałki i czwartki, kiedy na targ przybywali okoliczni rolnicy
przywożący płody rolne.
W czasie II wojny światowej Niemcy niemal całkowicie spalili miasto, ponadto wymordowali
ludność pochodzenia żydowskiego. Równie tragiczny los spotkał wyróżniająca się część
inteligencji polskiej. Mimo prześladowań i terroru, ludność prowadziła walkę z okupantem.
Miasto było ośrodkiem ruchu oporu i siedzibą komendy Armii Krajowej.
Po wojnie nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego. Miasto stało się ośrodkiem
powiatowym, powstały zakłady i instytucje związane głównie z rolnictwem. Zorganizowano
także szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki służby zdrowia.
Obecnie Wysokie Mazowieckie oprócz funkcji gospodarczych spełnia również funkcje
administracyjne i usługowe dla kilku gmin w powiecie. Wiąże się to z rozwiniętą oświatą oraz
lokalizacją i funkcjonowaniem wielu instytucji. Miasto posiada aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe miasto, co umożliwia skrócenie procedur
w uzyskaniu pozwoleń w procesie inwestycyjnym. Wysoki poziom rolnictwa w regionie
wpłynął na rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Największą firmą w mieście jest
Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, która jest najnowocześniejszym i największym
zakładem tej branży w Polsce. Wysokie Mazowieckie posiada wiele atutów, które wpływają
na jego obecny wizerunek, do których na pewno należy zaliczyć czystość i dużą ilość zieleni.
Samorząd miasta przykłada dużą wagę do stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
Świadczą o tym coroczne znaczące wydatki budżetowe na inwestycje w mieście. W pełni
wykorzystywane są możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, a starania samorządu,
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dbającego o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców są honorowane wysokimi
lokalami w rankingach samorządowych w kraju. Wysokie lokaty miasta w rankingach
inwestycyjnych od kilku lat, świadczą o stabilnej polityce inwestycyjnej miasta, która opiera
się nie tylko na dotacjach zewnętrznych, ale racjonalnym gospodarowaniu budżetem miasta.

2. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach
2.1.

Gmina w rankingach:

2001 rok
Nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą
realizacje zadań w Konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich
(porozumienie gmin: Miasta Wysokie Mazowieckie, Gminy Wysokie Mazowieckie i Nowe
Piekuty).
2002 rok
Ranking Tygodnika Samorządowego WSPÓLNOTA inwestycje infrastrukturalne
samorządów za lata 1999-2001 miasto Wysokie Mazowieckie zajęło XII miejsce w kategorii
miasta powiatowe.
2003 rok
Nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za działania na
rzecz ochrony środowiska pt.” Nasza Gmina w Europie” przyznana miastu Wysokie
Mazowieckie w dziedzinie ochrona powietrza.
2005 rok
Laureat w Ogólnopolskim Konkursie „Grunt na medal” 2005 – za tereny inwestycyjne
o powierzchni 28 ha.
2007 rok
Ranking WSPÓLNOTY- miast o najwyższych dochodach na osobę za 2006 rok,
w kategorii miast powiatowych Wysokie Mazowieckie zajęło VI miejsce w kraju.
Ranking wydatki na administrację. W kategorii miasta powiatowe poniżej 20 tys.
mieszkańców, najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
Wysokie Mazowieckie zajęło VIII miejsce w Polsce – Tygodnik Samorządu Terytorialnego
WSPÓLNOTA.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2007 ogłoszony przez Gazetę Rzeczpospolita,
Gmina Miejska została Laureatem w kategorii Najlepsza Gmina Miejska. Uhonorowanie
samorządów najbardziej dbających o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców.
Natomiast w ilości pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na osobę – V miejsce
w Polsce.
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Ranking Gazety Prawnej „Europejska gmina, europejskie miasto” Wysokie Mazowieckie
otrzymało wyróżnienie.
2008 rok
Ranking zadłużenia samorządów, miasto Wysokie Mazowieckie uplasowało się na VII
miejscu w kraju, w kategorii miast powiatowych o najwyższej zdolności kredytowej w 2008
roku.
Ranking inwestycyjny samorządów za lata 2005-2007 miasto Wysokie Mazowieckie zajęło
VII miejsce w kategorii miasta powiatowe.
Ranking tygodnika Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Nadwyżka operacyjna”
w 2006 roku- miasto zajęło 3 miejsce w kraju w kategorii miasta powiatowe. Jest to ocena
kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego samorządu oraz zdolności
kredytowej.
Ranking Europejska Gmina- Europejskie Miasto 2008 przygotowany przez Gazetę Prawną
miasto zdobyło I miejsce z województwa podlaskiego za pozyskiwanie środków unijnych
w 2007r.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2008 –w kategorii – Najlepsza Gmina Miejska –
miasto Wysokie Mazowieckie znalazło się w gronie laureatów.
2009 rok
Ranking zadłużenia samorządów, miasto Wysokie Mazowieckie uplasowało się na
VI miejscu w kraju, w kategorii miast powiatowych o najwyższej zdolności kredytowej
w 2009 roku.
Ranking wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną miasto Wysokie
Mazowieckie zajęło VII miejsce w kategorii miasta powiatowe za lata 2006-2008.
Ranking tygodnika Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA- nadwyżki operacyjnej
w 2007, miasto zajęło VII miejsce w kraju w kategorii miasta powiatowe – wskaźnik
obrazujący sytuację finansową samorządu, będący różnicą między dochodami bieżącymi
i wydatkami bieżącymi.
Ranking Europejska Gmina- Europejskie Miasto 2009 przygotowany przez Gazetę Prawną
miasto zdobyło III miejsce z województwa podlaskiego za pozyskiwanie środków unijnych
w 2008 roku.
2010 rok
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, w rankingu „Sukces mijającej kadencji 20062010”, który podsumowuje osiągnięcia jednostek samorządu terytorialnego w obszarze
finansów, ekonomii i infrastruktury, statuetka za 7 miejsce w kraju wśród miast powiatowych.
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Ranking zadłużenia samorządów, miasto Wysokie Mazowieckie uplasowało się na V miejscu
w kraju, w kategorii miast powiatowych o najwyższej zdolności kredytowej w 2010 roku.
Ranking wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną miasto Wysokie
Mazowieckie zajęło VIII miejsce w kategorii miasta powiatowe za lata 2007-2009.
Ranking tygodnika Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA- nadwyżka operacyjna w 2009
roku, miasto zajęło IX miejsce w kraju w kategorii miasta powiatowe.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2010 –w kategorii – Najlepsza Gmina Miejska –
miasto Wysokie Mazowieckie znalazło się w gronie laureatów.
2011 rok
Ranking zadłużenia samorządów, miasto Wysokie Mazowieckie uplasowało się na II miejscu
w kraju, w kategorii miast powiatowych o najwyższej zdolności kredytowej w 2011 roku.
Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” - wydatki inwestycyjne
samorządów na infrastrukturę techniczną miasto Wysokie Mazowieckie zajęło IX miejsce
w skali kraju, w kategorii miasta powiatowe za lata 2008-2010.
2012 rok
Ranking zadłużenia samorządów, miasto Wysokie Mazowieckie uplasowało się na I miejscu
w kraju, w kategorii miast powiatowych o najwyższej zdolności kredytowej w 2012 roku.
Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA –inwestycje w infrastrukturę
techniczną, za lata 2009-2011, miasto zajęło 12 miejsce w Polsce w kategorii miasta
powiatowe.
2013 rok
Ranking zadłużenia samorządów, miasto Wysokie Mazowieckie uplasowało się na I miejscu
w kraju, w kategorii miast powiatowych o najwyższej zdolności kredytowej w 2013 roku.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju. W dniu 4 listopada 2013r. w Sali Kolumnowej Sejmu
RP, podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” ogłosiła
wyniki rankingu. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie została sklasyfikowana na
15 miejscu w kraju. W zestawieniu najlepszych 50 gmin miejskich jesteśmy jedyni
z województwa podlaskiego.
Ranking zamożności samorządów - opublikowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA”. W dniu 6 lipca 2013r. w kategorii miast powiatowych, Wysokie
Mazowieckie uplasowało się na 22 miejscu w kraju. Jest to wysoka lokata, biorąc pod uwagę,
że
w
pierwszej
setce
najzamożniejszych
miastach
jesteśmy
jedyni
z województwa podlaskiego. Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu pomija
wpływy z dotacji celowych. Skorygowane dochody podzielono przez liczbę ludności każdej
jednostki samorządowej.
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2014 rok
Ranking zadłużenia samorządów - 20 września 2014r. - pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” –na podstawie badań finansowych przedstawiła stan finansów JST w kraju.
Mimo prowadzonej od wielu lat polityki inwestycyjnej przez samorząd Wysokiego
Mazowieckiego, zadłużenie w stosunku do budżetu miasta wynosi 8,20 procent. Daje to nam
258 miejsce na 266 miast w rankingu.
Ranking wydatki bieżące na administrację. W kategorii miast powiatowych poniżej 20 tys.
mieszkańców, najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
Wysokie Mazowieckie zajęło 9 miejsce w Polsce.
2015 rok
Ranking: Wykorzystanie środków z UE w latach 2004 – 2014, w kategorii miast
powiatowych, Wysokie Mazowieckie zajęło 30 miejsce w kraju, na 267 pozycji, został
opublikowany w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Ranking zadłużenia samorządów, miasto Wysokie Mazowieckie uplasowało się na drugim
miejscu w kraju, w kategorii miast powiatowych o najwyższej zdolności kredytowej w 2015
roku. Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki
operacyjnej w dochodach miasta ogółem w latach 2012 – 2014) nie mogą przekroczyć
22,52% dochodów w 2015 roku, Tak wysoki wskaźnik świadczy o płynności finansowej
miasta.
Ranking najtańszych urzędów w 2014 roku. Jest to ranking wydatków bieżących na
administrację, Wysokie Mazowieckie w kategorii miast powiatowych poniżej 20 tys.
mieszkańców zajęło 3. miejsce w kraju.
Ranking wykorzystywania funduszy unijnych -„Europejski Samorząd”-13 lipca 2015 r.
w Warszawie zostały ogłoszone wyniki XI edycji Rankingu Samorządów przygotowanych
przez „Rzeczpospolitą”, w którym Wysokie Mazowieckie zajęło III miejsce w kraju wśród
miast powiatowych.
2016 rok
W rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów” za lata 2013-2015 IV miejsce w kraju,
w kategorii miasta powiatowe, ogłoszonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego
WSPÓLNOTA. Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas Gali Inwestorów
Samorządowych, która odbyła się w dniu 22 września 2016 r. podczas XIV Samorządowego
Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.
2017 rok
W rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów” w latach 2014-2016 II miejsce w kraju,
w kategorii miasta powiatowe, ogłoszonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego
WSPÓLNOTA, który odbył się w dniach 5-6 października 2017 roku podczas
XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach,
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2018 rok
Podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się 2 października 2018 r. w ramach
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach: w kraju w kategorii miasta
powiatowe I miejsce w rankingu wydatki inwestycyjne per capita (wydatki na jednego
mieszańca), II miejsce za wykorzystanie środków unijnych i VIII miejsce za Sukces Mijającej
Kadencji (2014-2018).
7 czerwca 2018r w Krakowie Ranking Liderów Miast Przyszłości 2018- IV miejsce, najlepiej
zarządzanych miast w Polsce.

2.2.

Publikacje miasta:

W celach promocyjnych miasta wydawane były kilkukrotnie foldery miasta.
Od maja 2003 roku wydawana jest bezpłatna gazeta informacyjno-kulturalna „Echo
Wysokiego”(obecnie 105 numer), która jest dwumiesięcznikiem miasta Wysokie
Mazowieckie. Gazeta wydawana jest przez Miejski Ośrodek Kultury.
Na 100 lecie Odzyskania Niepodległości został wydany album fotograficzny pt. „Wysokie
Mazowieckie w fotografii w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 1918-2018”.

3. Informacje
dotyczące
współpracy
samorządu miasta Wysokie Mazowieckie
3.1.

międzynarodowej

Miasta partnerskie:

Miasto Alpiarca w Portugalii, umowa o przyjaźni i Współpracy pomiędzy Miastami Wysokie
Mazowieckie i Alpiarca, podpisana 29.05.2001r.
Gmina Mejszagoła na Litwie, umowa pomiędzy Miastem Wysokie Mazowieckie,
a Samorządem Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej podpisana 12.09.2010r.
Miasto Wysokie na Białorusi, umowa pomiędzy Miastem Wysokie Mazowieckie, a Miastem
Wysokie w Republice Białorusi, podpisana 11.12.2015r.
Opis działań w zakresie współpracy międzynarodowej
Umowy są realizowane w następujących dziedzinach:
- wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej – strony uczestniczą
w spotkaniach, w których biorą udział przedstawiciele partnerskich samorządów, podczas
których dzielą się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami (udział w konferencjach
samorządowych, udział w świętach lokalnych),
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- współpraca kulturalno-oświatowa, współpraca pomiędzy szkołami: występy zespołów
artystycznych, ludowych i chórów miast partnerskich podczas lokalnych uroczystości (dni
miasta, dożynek, świąt patriotycznych); dzieci z rejonu wileńskiego uczestniczą
w wypoczynku organizowanym w Polsce, na terenie miasta i województwa podlaskiego;
corocznie organizowana jest przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem
Mazowieckiem akcja pomocy Polakom na Litwie – rejonu wileńskiego, zbiórka darów
(paczki żywnościowe, art. szkolne i ubrania), prezentacja kultury ludowej, prezentacja
dorobku twórców ludowych,
- wspólne przedsięwzięcia, wzajemne zabieganie o środki finansowe na wspólne projekty
transgraniczne,
- współpraca gospodarcza – udział przedstawicieli miast partnerskich w konferencjach.

3.2.

Inne formy współdziałania

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” powołana w 2008r. na bazie
współpracy gmin. Miasto Wysokie Mazowieckie wstąpiło do Stowarzyszenia LGD w 2014 r.
W związku ze znacznym powiększeniem obszaru o 4 nowe samorządy, organizacja zmieniła
w 2015 roku nazwę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.
Cel stowarzyszenia to działania zmierzające do aktywizacji samorządów i partnerów
społeczno-gospodarczych, zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz budowania
kapitału społecznego, aktywizacji środowisk lokalnych, tworzenia nowych miejsc pracy
i dochodu, zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz zasobów
przyrodniczych. Burmistrz Jarosław Siekierko jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia LGD.
W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu, miasto pozyskało środki: w 2017 roku, wniosek
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poprawa infrastruktury edukacji
przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie - Remont Przedszkola Miejskiego
nr 2, uzyskana kwota – 225 994,78 zł. W 2018 roku, wniosek złożony przez Stowarzyszenie
Oświatowe Świat Malucha, w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie
miasta Wysokie Mazowieckie, uzyskana kwota – 300 000,00 zł. W trakcie realizacji jest
projekt miękki, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie
Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie i Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku
Pracy, realizowany przez MOPS w Wysokiem Mazowieckiem, projekt Droga do aktywności,
na kwotę 245 661,25 zł. W Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa ze
Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej na realizację
wniosków – Droga do aktywności, na bezzwrotne dotacje na założenie działalności
gospodarczej. Projekt dedykowany jest bezrobotnym mieszkańcom miasta Wysokie
Mazowieckie.
Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe powstało w październiku 2015 roku,
zrzeszające 18 gmin i powiatów dawnego województwa łomżyńskiego, w celach
niezarobkowych. Główne cele: reprezentowanie interesów samorządów na forum
wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym. Podejmowanie inicjatyw, promowanie
oraz popieranie wszelkich działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości samorządów
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w oparciu ośrodki pomocowe, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie
Euroregionu, prowadzenie prac informacyjnych i szkoleniowych. Składka członkowska
w wysokości 2500 zł/rok. W październiku 2017 r. odbyło się I Forum Gospodarcze
Subregionu Łomżyńskiego, w którym uczestniczyło miasto wspólnie z 18 samorządami
Subregionu Łomżyńskiego. Było to spotkanie środowiska przedsiębiorców, samorządowców,
administracji rządowej, na którym zostały przedstawione wizje rozwoju i innowacyjności
w Subregionie Łomżyńskim. Forum Gospodarcze było połączeniem paneli dyskusyjnych
ekspertów, samorządowców i praktyków z wizytami studyjnymi w firmach wykorzystujących
najnowsze myśli techniczne i wprowadzającymi innowacje. W programie Forum,
przewidziane były wyjazdy studyjne do firm Subregionu Łomżyńskiego, w których
uczestniczyli goście z kraju i zagranicy. Jeden z takich wyjazdów gościł w Wysokiem
Mazowieckiem, w firmie „MICHAŁ”ZPUH Krzysztof Targoński. Głównym kierunkiem
działalności tej firmy, jest produkcja silosów paszowych oraz zbożowych. Produkują również
silosy na bazie blachy kwasoodpornej przeznaczone do przechowywania artykułów
żywnościowych. Goście zostali oprowadzeni po zakładzie i hali produkcyjnej, mogąc
zapoznać się bliżej z procesami technologicznymi firmy i jej działalnością. Główny cel
Forum, czyli budowanie marki i pokazanie Subregionu innowacyjnym, a lokalnych
przedsiębiorców jako dobrych i wiarygodnych partnerów w biznesie, został osiągnięty.

4. Dokumenty strategiczne
W latach 1998-2018 w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie obowiązywały następujące
dokumenty strategiczne:
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXXIX/176/01 z dnia 21 grudnia 2001r.
w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie”
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXXI/114/05 z dnia 29.04.2005r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXIV/117/12 z dnia 31.10.2012r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XLVII/195/18 z dnia 27.09.2018r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
- Uchwała Rady Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem, nr 97/XXV z dnia 25 maja 1994
roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie
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- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XLVI/206/02 z dnia 27 sierpnia 2002r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wysokie Mazowieckie dotyczącej terenu byłego lotniska
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXXVII/141/05 z dnia 24.11.2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta
Wysokie Mazowieckie
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XVI/66/07 z dnia 28.12.2007r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta
Wysokie Mazowieckie
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXXI/140/08 z dnia 29.12.2008r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
tereny miasta Wysokie Mazowieckie
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXIX/146/13 z dnia 28.03.2013r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie
-Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XLI/97/14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie
Mazowieckie
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr VII/20/15 z dnia 10.04.2015r. w sprawie
uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie
Mazowieckie
- Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XVIII/71/16 z dnia 26.02.2016r.
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Wysokie Mazowieckie – dla terenu położonego przy ul. Kościelnej
- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2004-2016 z perspektywą
do 2012 roku – uchwalony Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie nr XXI/69/04 a dnia
28.05.2004r.
- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2007-2013 – Uchwalony
Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie nr XXIII/112/08 z dnia 28.07.2008r.
- Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016 -2022 – uchwalony
Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXIII/83/16 z dnia 27.06.2016r.
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie uchwalony Uchwałą Rady
Miasta Wysokie Mazowieckie nr XL/160/17 z dnia 29.11.2017r.
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4.1.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, określane
w skrócie jako „Studium”, jest dokumentem planistycznym sporządzanym na szczeblu
gminnym. Studium, w przeciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, nie jest aktem prawa miejscowego. Podstawą prawną do sporządzenia
Studium jest art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.). W Studium określa się politykę przestrzenną
gminy. Stanowi ono lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Dokument stanowi akt
kierownictwa wewnętrznego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego są wiążące dla Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. Studium, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 778 z późn. zm.) powinno być sporządzone dla obszaru całej gminy w jej granicach
administracyjnych. W przypadku zmian obowiązującego Studium, możliwe są zmiany
częściowe – samego tekstu, samego rysunku, lub też w ograniczonym zakresie przestrzennym
– np. zmiany punktowe dla pojedynczych działek lub części obrębów. Zmiany Studium dla
części obszaru gminy dopuszcza art. 9 ust. 3 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.). W przypadku
zmian częściowych, procedura uchwalania zmian Studium przebiega analogicznie jak
w przypadku uchwalania projektu Studium dla obszaru całej gminy. Elementy, z jakich składa
się Studium, są ściśle określone w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz
w §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy (Dz. U. z 2004 r., nr 118, poz. 1233).
Studium składa się z:




części uwarunkowań (w formie tekstowej i graficznej),
części kierunków (w formie tekstowej i graficznej),
uzasadnienia zawierającego objaśnienie przyjętych w Studium rozwiązań oraz syntezy
ustaleń projektu Studium.

Bardzo często uzasadnienie, synteza oraz część tekstowa uwarunkowań i kierunków stanowią
jeden dokument tekstowy. W momencie uchwalenie Studium, do uchwały dołącza się
również Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Na potrzeby opracowywania projektu Studium sporządza się opracowania mające charakter
przeddecyzyjny lub oceniający. Należą do nich m.in. opracowanie ekofizjograficzne, analiza
potrzeb i możliwości rozwoju gminy wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę
oraz prognoza oddziaływania na środowisko.
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Zanim przystąpi się do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 t.j.) powinno powstać opracowanie ekofizjograficzne.
Opracowanie ekofizjograficzne charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze oraz ich
wzajemne powiązania, na terenie objętym Studium. Celem opracowania ekofizjograficznego
jest wskazanie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki
zasobami środowiska. W treści dokumentu powinno ustalić się proporcje pozwalające na
zachowanie lub też przywrócenie równowagi przyrodniczej. Ma to szczególne zastosowanie
przy przeznaczaniu terenów w projekcie Studium na poszczególne cele oraz przy określaniu
zadań związanych z zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu. W opracowaniu
ekofizjograficznym powinien się również naleźć sposób zagospodarowania obszarów
zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych lub też ruchów
masowych ziemi. Opracowanie ekofizjograficzne składa się z części opisowej
i kartograficznej. Część kartograficzna dopasowana jest skalą do opracowania, dla którego
jest sporządzane. Szczegółowe wytyczne odnośnie sporządzania opracowań
ekofizjograficznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r.
w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 778
z późn. zm.) przed przystąpieniem do opracowania kierunków zagospodarowania
przestrzennego w Studium, powinno sporządzić się Analizę potrzeb i możliwości rozwoju
gminy. W opracowaniu uwzględnia się:






analizy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
prognozy demograficzne dla obszaru objętego Studium,
możliwości finansowania przez gminę wykonania infrastruktury technicznej, sieci
komunikacyjnej, oraz infrastruktury społecznej, które służą realizacji zadań własnych
gminy,
bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.

W art. 10 ust. 5 ustawa wskazuje, w jaki sposób powinno opracowywać się bilans terenów
przeznaczonych pod zabudowę.
Dla sporządzonego projektu Studium opracowywana jest prognoza oddziaływania na
środowisko Obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 46
oraz art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353). Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych
negatywnych oddziaływań na środowisko ustaleń projektu Studium oraz określenie rozwiązań
eliminujących, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania oraz w miarę
potrzeb przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów jest rozpatrywane pod
kątem zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym,
z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, skuteczności ochrony
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bioróżnorodności i właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania.
Prognoza wykonywana jest zgodnie z art. 51 ust.2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).
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4.2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to rodzaj aktu prawnego, który
obowiązuje wyłącznie na obszarze działania rady gminy, która go wydała. Przyjmowany jest
w formie uchwały, która składa się z dwóch części: tekstowej i rysunkowej. Forma tekstowa
jest dokładnym opisem planu, w którym określa się przeznaczenie konkretnego terenu,
warunki jego zagospodarowania, rodzaj zabudowy i rozmieszczenie inwestycji celu
publicznego. Załącznikiem do uchwały jest graficzna postać planu, czyli szkic będący
wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego układu ulic i zabudowy oraz planów ich
zagospodarowania wraz ze szczegółową legendą. Kluczem do prawidłowego odczytania
planu jest objaśnienie umieszczonych na rysunku symboli i kolorów.
Plan miejscowy jest aktem wnikliwym i szczegółowo opisującym zasady gospodarowania
przestrzenią na danym obszarze. Na jego podstawie wydawane są decyzje administracyjne.
Integralną częścią planu miejscowego jest mapa z dokładną legendą.
Z planu miejscowego można wyczytać:

















jakie są zasady gospodarowania na konkretnych obszarach;
jakie jest przeznaczenie terenów;
na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany układ przestrzenny;
jakie są zasady ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury
współczesnej (ochrona środowiska, zabytków, pomników, miejsc pamięci czy założeń
krajobrazowych o wysokiej wartości estetycznej);
jakie są wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, czyli miejsc
szczególnie ważnych dla wszystkich mieszkańców, które sprzyjają nawiązywaniu
kontaktów społecznych;
jakie są wytyczne dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
(jakie mogą być gabaryty budynków na wyznaczonym obszarze, jak blisko siebie
mogą stać kolejne budynki, jaka jest intensywność zabudowy, jakie są dominanty
wysokościowe);
w jaki sposób mogą być zagospodarowane tereny o szczególnej ochronie (np. te,
narażone na ryzyko powodzi lub osunięć ziemi);
na jakich zasadach można łączyć i dzielić nieruchomości objęte planem miejscowym;
gdzie obowiązuje zakaz zabudowy, a gdzie są znaczne ograniczenia;
jak będzie modernizowana czy rozbudowywana infrastruktura techniczna i systemy
komunikacji (czyli m.in. którędy będą prowadzone nowe trasy, które drogi będą
przebudowywane, gdzie będzie budowana oczyszczalnia ścieków);
w jaki sposób i na jaki czas można tymczasowo użytkować konkretny teren;
jakiej wysokości opłaty można się spodziewać w związku ze wzrostem wartości
nieruchomości dzięki planowi miejscowemu (przy sprzedaży nieruchomości władza
miejscowości pobiera jednorazową opłatę od właściciela, który ją zbywa, przy czym
opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości).

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016 – 2022 jest
strategicznym dokumentem, określającym długofalowe kierunki interwencji rozwoju, obszary
wsparcia oraz działania które przez władze miasta określone zostały jako niezbędne do
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realizacji strategicznych celów rozwojowych. Strategia uwzględnia potrzeby i oczekiwania
całej wspólnoty lokalnej.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie stanowi istotny instrument
wspierający zarządzanie rozwojem miasta w zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez powiązane ze sobą działania społeczne, gospodarcze,
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Pozwala on na prowadzenie
wieloletniego procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z
potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy.
Zarówno Plany Rozwoju Lokalnego, Strategia Rozwoju Miasta Wysokie Mazowieckie
i Gminny Program Rewitalizacji określają wskaźniki produktu jak i rezultatu oraz ścieżkę ich
osiągnięcia w ramach działań inwestycyjnych i społecznych. Wskaźniki założone do realizacji
do 2018r. zostały osiągnięte i zostaną przedstawione w dalszych punktach Raportu o Stanie
Gminy.

4.3.

Działalność inwestycyjna

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie wykonała wiele inwestycji z różnych dziedzin, które
były wynikiem analiz przy sporządzaniu dokumentów strategicznych oraz bieżących potrzeb
mieszkańców i samorządu. Poniżej zamieszczono tabelę, w której przedstawiono
najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.
Nazwa przedsięwzięcia
Modernizacja
kotłowni
miejskich wraz ze zmianą
źródła zasilania
Budowa
kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w
południowej części Miasta

Źródła finansowania
Środki własne

Stopień realizacji
zrealizowane

Dofinansowanie
w
ramach
kontraktu
dla
województwa
(Narodowy
Plan
Rozwoju/ zrealizowane
Podstawy Wsparcia Wspólnoty)/
środki własne
Budowa
kanalizacji Zintegrowany
Program
sanitarnej i deszczowej na Operacyjny
Rozwoju
Osiedlu XXX Lecia, (ul. Regionalnego/ środki własne
Słowackiego, Skłodowskiej,
zrealizowane
Cicha, Żwirki i Wigury,
Dąbrowskiego,
Tuwima,
Bema)
Budowa
kanalizacji Zintegrowany
Program
sanitarnej i deszczowej na Operacyjny
Rozwoju
zrealizowane
Osiedlu Południe oraz ul. Regionalnego/ środki własne
Kościelnej i Ogrodowej
Budowa krytej pływalni w Zintegrowany
Program
Wysokiem Mazowieckiem – Operacyjny
Rozwoju
zrealizowane
rozwój
infrastruktury Regionalnego/ środki własne
turystycznej i sportowej
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Przebudowa dróg w centrum
Miasta
Wysokie
Mazowieckie (ul.1000 Lecia,
Cicha, Jagiellońska, Rynek
Piłsudskiego, Mystkowska,
cz. Długiej)
Przebudowa
kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul.
Centrum miasta (ul.1000
Lecia, Cicha, Jagiellońska,
Rynek
Piłsudskiego,
Mystkowska, cz. Długiej)
Remont
Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Wysokiem
Mazowieckiem

Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2007zrealizowane
2013/środki własne
Środki własne
zrealizowane

Regionalnego
Operacyjnego
Podlaskiego na
2013/środki własne
Infrastrukturalne
Regionalnego
przygotowanie
terenów Operacyjnego
inwestycyjnych w Mieście Podlaskiego na
Wysokie Mazowieckie
2013/środki własne
Poprawa
bezpieczeństwa
ludzi i środowiska poprzez Regionalnego
zakup
nowoczesnego Operacyjnego
samochodu ratowniczo – Podlaskiego na
gaśniczego dla OSP Wysokie 2013/środki własne
Mazowieckie
Zamknięcie i rekultywacja Regionalnego
wydzielonej części (sektor 1 i Operacyjnego
4) składowiska odpadów Podlaskiego na
innych niż niebezpieczne i 2013/środki własne
obojętne
dla
Gminy
Miejskiej
Wysokie
Mazowieckie.
Zastosowanie OZE jako Regionalnego
źródła energii cieplnej w Operacyjnego
Miejskiej Pływalni "Wodnik" Podlaskiego na
w
Wysokiem 2013/środki własne
Mazowieckiem.
Zastosowanie
central
grzewczych z pompami Regionalnego
ciepła
i
kolektorami Operacyjnego
słonecznymi w gminnych Podlaskiego na
obiektach
edukacyjnych 2013/środki własne
Miasta
Wysokie
Mazowieckie – instalacja
pomp ciepła i kolektorów
słonecznych na szkołach i
przedszkolach.
Ocieplenie metodą lekko – Środki własne
mokrą
budynków
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Programu
Województwa
zrealizowane
lata 2007Programu
Województwa
zrealizowane
lata 2007-

Programu
Województwa
zrealizowane
lata 2007-

Programu
Województwa
lata 2007zrealizowane

Programu
Województwa
lata 2007- zrealizowane

Programu
Województwa
lata 2007zrealizowane

zrealizowane

mieszkalnych
wielorodzinnych
Przechodnia
2
i
Przechodnia
2A
w
Wysokiem Mazowieckiem
Przebudowa
i
rozbudowę
budynku
socjalnego oraz budowę
ogrodzenia
i
bramy
wjazdowej
na Stadionie Miejskim w
Wysokiem Mazowieckiem
Przebudowa
kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul.
Długiej
Przebudowa
linii
elektroenergetycznej
napowietrznej 0,4 kV na linię
kablową wraz z przyłączami
w Wysokiem Mazowieckiem
przy ulicy Długiej. Budowa
linii
elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV do zasilenia
oświetlenia ulicznego przy
ulicy Długiej w Wysokiem
Mazowieckiem.
Przebudowa ul. Dolnej w
Wysokiem Mazowieckiem
(kanalizacja
sanitarna,
deszczowa,
wodociąg,
oświetlenie uliczne, droga).
Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarne w
Szpitalnej
Remont
pomieszczeń
Przedszkola Miejskiego nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem
(I etap).
Budowa sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul. Popiełuszki
Zakup i montaż siłowni
zewnętrznych przy miejskich
placach zabaw w Wysokiem
Mazowieckiem
Budowa sieci wodociągowej,
kanalizacji
sanitarnej
i
deszczowej
oraz
infrastruktury drogowej w ul.
Trakt Suraski

Fundusz
Rozwoju
Fizycznej/ środki własne

Kultury zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Budżet państwa/środki własne

zrealizowane

środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane
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Budowa sieci wodociągowej,
kanalizacji
sanitarnej
i
kanału ciepłowniczego w ul.
Ludowej (rondo)
Zaprojektowanie
i
wykonanie
robót
budowlanych wg standardów
Warunków Kontraktowych
FIDIC („żółta książka”) dla
projektu
„Budowa
oczyszczalni i modernizacja
systemu
wodno
–
ściekowego w aglomeracji
Wysokie Mazowieckie
(modernizacja
kolektora
sanitarnego,
modernizacja
stacji uzdatniania wody,
budowa
oczyszczalni
ścieków)
Przebudowa i rozbudowa
budynku
użyteczności
publicznej wraz z jego
częściową zmianą sposobu
użytkowania na budynek
mieszkalny
wielorodzinny
zlokalizowanego
na
ul. Armii Krajowej 4 w
Wysokiem Mazowieckiem
Ocieplenie
ścian
zewnętrznych
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego 1 Maja
11B,
Białostocka
23
w Wysokiem Mazowieckiem
Przebudowa
Stadionu
Miejskiego na działce nr 704
przy ulicy 1 Maja 14 w
Wysokiem Mazowieckiem
(wykonano:
oświetlenie
boiska
oraz
trybun,
zadaszenie trybun, instalacja
zraszania,
nowy
sprzęt
sportowy)
Budowa fontanny przy ul.
Rynek Piłsudskiego
Budowa
wodociągu
w
obrębie ulic przy nowym
osiedlu
przy
ul.
Warszawskiej
Budowa
miejsc

Środki własne

Program
Infrastruktura
środki własne

zrealizowane

i

Operacyjny zrealizowane
Środowisko/

Bank Gospodarstwa Krajowego

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Fundusz
Rozwoju
Fizycznej/ środki własne

Kultury zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane
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parkingowych
wraz
z
utwardzeniem
placów
manewrowych działki 1507/9
i 1508.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul.
Ogrodowej (przedłużenie)
Budowa obiektów małej
architektury – Edukacyjnego
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w
Wysokiem Mazowieckiem –
3 szt.
Przebudowa
ul. Podlaskiej (droga nr
107826B), ul. Przechodniej
(droga nr 107821B) oraz
ul. Prusa (droga nr 107866B)
w Wysokiem Mazowieckiem
Ocieplenie
ścian
zewnętrznych
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego Ludowa 52
w Wysokiem Mazowieckiem
Przebudowa fontanny w
parku miejskim przy ulicy
Ludowej
w
Wysokiem
Mazowieckiem
Poprawa
infrastruktury
edukacji przedszkolnej w
Gminie Miejskiej Wysokie
Mazowieckie Remont
Przedszkola Miejskiego nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem
Wykonanie
aktywnego
przejścia dla pieszych przy
Zespole Szkół Zawodowych,
ulica
Jagiellońska
w
Wysokiem Mazowieckiem
Remont hali sportowej przy
Miejskim Zespole Szkół w
Wysokiem Mazowieckiem
Budowa
chodników
i
zjazdów
Oś.
Kardynała
Wyszyńskiego w Wysokiem
Mazowieckiem
Budowa drogi od ul. 1 Maja
do
ul.
Szpitalnej
w
Wysokiem Mazowieckiem
wraz
z
infrastrukturą

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Budżet państwa/środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Regionalny
Programu zrealizowane
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 20142020/środki własne

Program
Ograniczania zrealizowane
Przestępczości i Aspołecznych
Zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata
2016 i 2017
Rozwój Szkolnej Infrastruktury zrealizowane
Sportowej / środki własne
Środki własne

zrealizowane

Budżet państwa
/ środki własne

zrealizowane

26

techniczną
Przebudowa
budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem
Budowa linii kablowych
oświetlenia ulicznego w
mieście
Wysokie
Mazowieckie
(ul.
Przemysłowa, ul. Czesława
Miłosza, ul. Prusa (łącznik),
osiedle
przy
ul.
Warszawskiej)
Rewitalizacja
terenów
zielonych przy ul. Kardynała
Wyszyńskiego
Rozbudowa
budynku
Przedszkola
nr
1
w
Wysokiem Mazowieckiem
Wykonanie
czterech
aktywnych
przejść
dla
pieszych ( Skrzyżowanie
ul.1000- lecia i ul. 25- lecia
Osiedla,
Skrzyżowanie
ul.1000lecia
i
ul.
Wołodyjowskiego,
Skrzyżowanie ul.1000- lecia
i
ul.
Żeromskiego,
Skrzyżowanie ul.1000- lecia
i ul. Rynek Piłsudskiego
( przy sklepie MILA).

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Środki własne

zrealizowane

Regionalny
Programu W trakcie realizacji
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 20142020/środki własne
Program
Ograniczania zrealizowane
Przestępczości i Aspołecznych
Zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata
2018 - 2020

Budowy trzech otwartych Środki własne
stref aktywności w Gminie
Miejskiej
Wysokie
Mazowieckie
(teren
ogródków
działkowych
„Pszczółka” część działki
oznaczonej numerem 385/6,
teren
osiedla
mieszkaniowego przy ulicy
Armii Krajowej część działki
oznaczonej numerem 1456,
teren
osiedla
mieszkaniowego przy ulicy 1
Maja na części działki
oznaczonej
numerem
1439/15)

zrealizowane
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Montaż 1 sztuki
niepodległości

ławki Ministerstwo Obrony Narodowej. Zrealizowane
Środki własne

Wyposażenie
OSP
w
Wysokiem Mazowieckiem w
urządzenia
ratownictwa
niezbędne do udzielania
pomocy poszkodowanym w
miejscu
popełnienia
przestępstwa
Budowa drogi od ul. 1 Maja
do ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem
wraz
z
infrastrukturą techniczną.
Zakup i montaż instalacji
OZE
dla
mieszkańców
miasta
Wysokie
Mazowieckie (nr projektu
Zakup i montaż instalacji
OZE w obiektach Gminy
Miejskiej
Wysokie
Mazowieckie.

Fundusz Sprawiedliwości

zrealizowane

Budżet państwa
/ środki własne

Zrealizowane

Regionalny
Operacyjnego
Podlaskiego na
2020/środki własne
Regionalny
Operacyjnego
Podlaskiego na
2020/środki własne

Programu W trakcie postępowania
Województwa o
udzielenie
lata 2014- zamówienia
publicznego
Programu W trakcie postępowania
Województwa o
udzielenie
lata 2014- zamówienia
publicznego

5. Rewitalizacja miasta
1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie stanowi istotny instrument
wspierający zarządzanie rozwojem miasta w zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez powiązane ze sobą działania społeczne, gospodarcze,
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Pozwala on na prowadzenie
wieloletniego procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny
z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy. Program dotyczy terytorialnie Gminy Miejskiej
Wysokie Mazowieckie (Miasta Wysokie Mazowieckie).
Program został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Dokument
uwzględnia zasadę partnerstwa i partycypacji na każdym etapie jego wdrażania oraz
zapewnienia

komplementarności

pomiędzy

poszczególnymi

przedsięwzięciami.

Kompleksowość i spójność zaproponowanych kierunków działań koresponduje ze
zdiagnozowanymi potrzebami rewitalizacyjnymi, umożliwiając optymalne wykorzystanie
potencjału endogenicznego miasta na rzecz podniesienia jakości życia i aktywności
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społecznej mieszkańców, poprawę ładu przestrzennego przestrzeni publicznych i stanu
środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej i wzrostu atrakcyjności
inwestycyjnej. Programowanie działań rewitalizacyjnych uwzględniło również konieczność
zapewnienia kompleksowości interwencji infrastrukturalnej (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) ze wsparciem realizowanym w ramach funduszy ukierunkowanych na rozwój
kapitału społecznego (Europejski Fundusz Społeczny).
Oprocentowanie GPR poprzedzone było wykonaniem opracowaniem „Diagnoza zjawisk
negatywnych sporządzona na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie”.
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Najważniejsze zadania naprawcze w zakresie rewitalizacji (infrastrukturalne):
- Przebudowa i adaptacja budynku dworca PKS wraz z zagospodarowaniem terenu
przyległego
- Uporządkowanie terenu przy rzece Brok
- Przebudowa i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z wyposażeniem
Zadania inwestycyjne powiązane są z zaistniałymi problemami społecznymi. Po
zrealizowaniu zadań inwestycyjnych i uzyskaniu odpowiedniej bazy lokalowej podjęte
zostaną zadania z zakresu społecznego.
2. Stopień realizacji najważniejszych działań rewitalizacyjnych:
a) Przebudowa i adaptacja budynku dworca PKS wraz z zagospodarowaniem terenu
przyległego – w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na remont obiektu i terenu
przyległego. Ze względów proceduralnych niezbędne było przeprowadzenie badań
archeologicznych i dostosowanie wykonanego już projektu technicznego na rozbiórkę
istniejącego obiektu i wybudowanie nowego do ich wyniku. Konieczność przeprowadzenia
badań archeologicznych wynikała z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Łomży, który również określił ich zasięg. W trakcie prac odkryte zostały miejsca
pochówku, które należały prawdopodobnie do ludności żydowskiej. Z ww. prac sporządzona
została dokumentacja ukazująca część zasięgu cmentarza (prace zostały wstrzymane przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży). W związku z zasięgiem cmentarza
określonym poprzez wykonane badania i w oparciu o dokumenty źródłowe należało część
terenu wyłączyć z prac ziemnych i upamiętnić w sposób godny dla okoliczności. Pozostała
część terenu i prace przy posadowionym na nim budynku powinny, zgodnie z opinią
konserwatora zabytków oraz Gminy Wyznania Żydowskiego ograniczyć się do prac
remontowych i nie ingerujących w głębokie roboty ziemne. Gmina Miejska Wysokie
Mazowieckie zamierza na remont budynku dworca aplikować o środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie
8.5 Rewitalizacja.
b) Uporządkowanie terenu przy rzece Brok – wykonana została dokumentacja techniczna.
Zaprojektowano aleje (deptaki) wraz z odtworzeniem zieleni niskiej i zastosowaniem
rozwiązań minimalizujących wydeptywanie i niszczenie trawy zważywszy na przyrzeczne
podmokłe położenia. Ponad to teren zostanie oświetlony i wyposażony w elementy małej
architektury.
c) Przebudowa i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z wyposażeniem –
przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W ramach przetargów nieograniczonych wyłoniony
został wykonawca robót budowlanych oraz 3 wykonawców dostawy i instalacji wyposażenia:
kinotechniki, technologii sceny i nagłośnienia. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowane ze
środków RPOWP na lata 2014-2020 działanie 8.5 Rewitalizacja. Planowany termin
zakończenia inwestycji to listopad 2019r.
Zrealizowanie projektów inwestycyjnych pozwoli na rozpoczęcie projektów
społecznych, które prowadzić mają do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w trakcie
opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Diagnoza oparta była na ankietach,
warsztatach, spacerach badawczych oraz danych statystycznych z takich źródeł jak min.:
31

Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji.
Pełna diagnoza oraz przewidziane do realizacji przedsięwzięcia naprawcze znajdują się
w Gminnym Programie Rewitalizacja Miasta Wysokie Mazowieckie dostępnej na stronie
http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/plany_i_programy/

6. Gospodarka odpadami
Do dnia 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywał
się na podstawie indywidualnie zawartych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami
świadczącymi tego typu usługi.
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy w sposób
znaczący zmieniły zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tym dniem działalność
w zakresie odbioru odpadów komunalnych stała się działalnością regulowaną w świetle
przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tzn. przedsiębiorca może
wykonywać tą działalność po uzyskaniu wpisu w prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie rejestrze.
Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie zaczął obowiązywać
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tym dniem zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych stało się zadaniem własnym
Miasta. Na podstawie obecnych przepisów Miasto Wysokie Mazowieckie jest zobowiązane
do przeprowadzenia przetargu, w ramach którego zostaje wyłoniony podmiot odbierający
odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych. W celu realizacji tego zadania
zostało podjętych szereg czynności z ogłoszeniem oraz rozstrzygnięciem przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na czele.
W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie
od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. oferty złożyły 3 przedsiębiorstwa:
- MPO sp. z o.o. – 834 856,20 zł brutto
- PPUH „Czyścioch”- 1 518 422,40 brutto
-Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej sp. z o.o.- 698 819,40 brutto
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wodociągów Kanalizacji I Energetyki Cieplnej
w Wysokiem Mazowieckiem sp. z o.o. i z nim w dniu 28.06.2013 roku została zawarta na
okres od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. stosowna umowa.
W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w trybie przetargowym obowiązki odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Miejskiej Wysokie Mazowieckie realizował Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o..
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Zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych
na terenie miasta również wykonywał Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, na podstawie wygranego w tym przedmiocie
przetargu nieograniczonego z dnia 03 grudnia 2014 roku. Do dnia składania ofert
tj. 11.12.2014 roku wpłynęły dwie oferty:
- Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.– 844 182,00 zł brutto
-PU-A „ASTWA”- 1 157 282,64 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wodociągów Kanalizacji I Energetyki Cieplnej
w Wysokiem Mazowieckiem sp. z o.o. i z nim w dniu 02.01.2015 roku została zawarta na
okres od 01.01.2015r. do 30.06.2016r. stosowna umowa.
W okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku zadania związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na terenie miasta wykonywał Zakład
Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, na
podstawie wygranego w tym przedmiocie przetargu z dnia 03.12.2014r..
Natomiast w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016 roku na podstawie przetargu
nieograniczonego z dnia 22.06.2016 roku usługi świadczył również Zakład Wodociągów,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem. Do dnia składania
ofert tj. 29.06.2016 roku wpłynęła jedna oferta ww. spółki za cenę brutto 281 394,00 zł.
W 2017 roku zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z nieruchomości
położonych na terenie miasta wykonywał Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, na podstawie wygranego w tym przedmiocie
przetargu nieograniczonego z dnia 19.12.2016 roku. Do dnia składania ofert tj. 28.12.2016
roku wpłynęła jedna oferta Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Wysokiem Mazowieckiem za cenę brutto 659 988,00 zł. W dniu 04.01.2017 roku została
zawarta stosowna umowa na okres od 04.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
W 2018 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych na terenie miasta odpowiedzialny był Zakład Wodociągów, Kanalizacji
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, na podstawie wygranego w tym
przedmiocie przetargu nieograniczonego z dnia 14 grudnia 2017 roku. Do dnia składania ofert
tj. 22 grudnia 2017 roku wpłynęła jedna oferta Zakładu Wodociągów, Kanalizacji
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem za cenę brutto 659 988,00 zł.
W dniu 04 stycznia 2018 roku została zawarta stosowna umowa na okres od 04 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku.
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości
w pojemnik na zmieszane odpady komunalne oraz 6 pojemników lub worków na odpady
zbierane w sposób selektywny. W ramach selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy
wydzielają następujące frakcje odpadów:
 papier, tektura- worek niebieski
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tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe- worek żółty
szkło kolorowe- worek zielony
szkło bezbarwne- worek biały
odpady ulegające biodegradacji, zielone- worek brązowy
popiół- worek szary.

Pozostałe selektywnie zbierane odpady tzn. zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być
dostarczone do zorganizowanego przy ul. Białostockiej 26 w Wysokiem Mazowieckiem
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt ten świadczy usługi codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 19:00. Do punktu można we własnym
zakresie dostarczyć wszystkie odpady zbierane w sposób selektywny.
Na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie w świetle obowiązujących przepisów prawnych nie
ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Na mocy znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady komunalne mogą być
zagospodarowane tylko i wyłącznie w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów
komunalnych położonych na terenie danego regionu zagospodarowania odpadami
komunalnymi. Zarówno regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych jak też
regiony gospodarki odpadami zostały określone przez Sejmik Województwa Podlaskiego
w przyjętych uchwałach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”. Miasto Wysokie Mazowieckie zostało
przydzielone do Regionu Zachodniego. W ramach tego regionu funkcjonują dwie regionalne
instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Czerwonym Borze oraz Czartorii. Zgodnie
z zapisami ustawy, odpady komunalne mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie
w ramach danego regionu. W efekcie tego odpady komunalne z terenu Miasta trafiają do
instalacji w Czerwonym Borze.
W zamian za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów mieszkańcy miasta
ponoszą na rzecz gminy opłaty. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uzależnione są od liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz sposobu
zabierania odpadów. Wysokości opłat od dnia 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2019 roku nie
uległy zmianie. Stawki wynoszą: 8,00 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli odpady
komunalne są zbierane w sposób selektywny lub 13,00 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli
odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
miasto Wysokie Mazowieckie musi osiągnąć poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy
odpadów biodegradowalnych.
Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia
31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
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w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być
zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co
najmniej 70% wagowo.
Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach zostały określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały
następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rok
Poziom
wg
10
12
rozporządzenia
Poziom
osiągnięty przez
10,28 22,36
miasto Wysokie
Mazowieckie

14

16

18

20

30

40

50

52,56

64,01

53,57

61,69

40,21

-

-

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Rok
Poziom
wg
30
rozporządzenia
Poziom
osiągnięty przez
miasto Wysokie
Mazowieckie

36

38

40

42

45

50

60

70

100

100

66,12

57,40

68,13

80,19

-

-

Zgodnie z art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
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do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,



do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów

ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych
odpadów.
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały
następujące poziomy:
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy
tych odpadów w wytworzonych w 1995 r.[%]
2012 16
2014 2015 2016 2017 2018 2019 16
lipca
lipca
2013
2020

Rok

Poziom
wg
75
50
rozporządzenia
Poziom
osiągnięty przez
82,04 28,43
miasto Wysokie
Mazowieckie

50

50

45

45

40

40

35

19,48

21,71

14,82

16,00

17,79

-

-

7. Gospodarka gruntami w mieście Wysokie Mazowieckie
W poniższej tabeli przedstawiono obrót gruntami w zakresie zbywania nieruchomości
w poszczególnych latach.
Lp. 2006 rok
1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch
nieruchomości, położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 27.09.2006r.
Warszawskiej z przeznaczeniem pod zabudowę usługowoprodukcyjną, w tym usługi z zakresu obsługi ludności oraz zakłady
produkcyjne, a także składy, hurtownie i magazyny: ozn. nr geod.
2348 o pow. 60000 m2 oraz nieruchomość ozn. Nr geod. 2349 o pow.
40000 m2
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2.

Sprzedaż sześciu nieruchomości, położonych w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul Kochanowskiego, ozn. nr geod. 456/18 o pow.
2380 m2, 456/19 o pow. 2378m2, 456/20 1818m2, 456/21 o pow. 1743
m2, 456/22 o pow. 1695 m2 i nr 456/23 o pow. 2081 m2- 18.10.2006
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z
dopuszczeniem zabudowy produkcyjno-usługowej.
2007 rok

1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch
niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w
Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem
pod zabudowę usługowo- produkcyjną, w tym usługi z zakresu obsługi 10.10.2007
ludności oraz zakłady produkcyjne, a także składy, hurtownie i
magazyny: ozn. nr geod. 2350/1 o pow. 30 000 m2 oraz nieruchomość
ozn. Nr geod. 2350/2 o pow. 30 000 m2
2008 rok

1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nie
zabudowanych
nieruchomości,
położonych
w
Wysokiem
Mazowieckiem obok ronda przy ul. Warszawskiej i Zambrowskiej z
przeznaczeniem pod podstawową zabudowę usługową z zakresu 05.08.2008
obsługi komunikacji samochodowej( MOP), w tym m. innymi; stacja
paliw płynnych i gazowych, stacja obsługi i kontroli pojazdów, myjnia
samochodowa, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych TIR,
motel- uzupełniająca zabudowę usługową z zakresu handlu w tym
salon sprzedaży samochodów, części samochodowych, sklep
ogólnospożywczy dla podróżnych: : ozn. nr geod. 354/1 o pow. 536 m2
oraz nieruchomość ozn. nr geod. 356/1 o pow. 1630 m2
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowej, położonej przy ul. Mystkowskiej 24 w Wysokiem
Mazowieckiem z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa
jednorodzinną z towarzyszeniem usług, składającej się z działek ozn. 12.11.2008
nr geod. 1571 o pow. 503 m2 i 1600/2 o pow. 51m2.
2009 rok

2.

1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowej, położonej przy ul. Mystkowskiej 2 w Wysokiem 27.05.2009
Mazowieckiem z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa
jednorodzinną z towarzyszeniem usług, składającej się z działek ozn.
nr geod. 1548/1 o pow. 221 m2 i 1546/7 o pow. 137m2.
2010 rok

1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowej, położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Szpitalnej
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z 25.11.2010
towarzyszeniem usług : ozn. nr geod. 1835/5 o pow. 1539 m2
2011 rok

1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch
niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w
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2.

Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem
pod zabudowę usługowo- produkcyjną, w tym usługi z zakresu obsługi 12.04.2011
ludności oraz zakłady produkcyjne, a także składy, hurtownie i
magazyny: ozn. nr geod. 2350/4 o pow. 20 000 m2 oraz nieruchomość
ozn. Nr geod. 2350/8 o pow. 22 787 m2
W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano
nieruchomości gruntowej, położonej w Wysokiem Mazowieckiem
przy ul. Jagiellońskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 16.12.2011
wielorodzinną z towarzyszeniem usług składającą się z działek ozn. nr
geod. 1546/2 i 1547/2 o łącznej powierzchni 512 m2
2012 rok

1.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego sprzedano
niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wysokiem
Mazowieckie przy ul. Przemysłowej (dawnej Warszawskiej)
stanowiącą własność Miasta z przeznaczeniem pod zabudowę 29.03.2012
usługowo- produkcyjną w tym między innymi usługi z zakresu obsługi
ludności oraz zakłady produkcyjne a także składy, hurtownie,
magazyny ozn. nr geod. 2350/9 o pow. 22 786 m2

2.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano
nieruchomość gruntową o powierzchni 22 786 m2 położoną przy ul.
Przemysłowej stanowiącą działkę ozn. nr geod. 2350/11 z 11.12.2012
przeznaczeniem pod zabudowę usługowo- produkcyjną w tym między
innymi usługi z zakresu obsługi ludności oraz zakłady produkcyjne a
także składy, hurtownie, magazyny.
2013 rok

1.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego sprzedano
niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wysokiem
Mazowieckie przy ul. Przemysłowej (dawnej Warszawskiej) stanowiącą
własność Miasta z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo- 12.11.2013
produkcyjną w tym między innymi usługi z zakresu obsługi ludności
oraz zakłady produkcyjne a także składy, hurtownie, magazyny ozn. nr
geod. 2350/10 o pow. 22 786 m2
2014 rok

1.

2.

W drodze przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano
niezabudowane nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod
zabudowę usługową, położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 19.09.2014
Warszawskiej, oznaczone nr ewid. gr. 2422/131 o pow. 0.1200 ha oraz
2422/132 o pow. 0.1223 ha
W drodze przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dniu
17.10.2014r. w urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano
niezabudowaną nieruchomość gruntową z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji 17.10.2014
budynków usługowych oraz lokali usługowych w budynkach
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mieszkalnych
jako
uzupełnienie
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej, położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.
Kościelnej, oznaczoną nr ewid. gr. 1298/1 o pow. 2637 m2
2015 rok
1.

2.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 19 maja
2015r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano
niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod 19.05.2015
zabudowę usługową ozn. nr geod. 2422/107, 2422/108, 2422/109,
2422/110, 2422/111 oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
ozn nr geod. 2422/64 o łącznej pow. 0,6917 ha
W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 09
października 2015r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie
sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w
Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność
Miasta pod zabudowę usługową ozn. nr geod. 2422/105 oraz pod 09.10.2015
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn nr geod. 2422/125,
2422/73, 2422/63, 2422/65, 2422/61 o łącznej pow. 0,5905 ha
2016 rok

1.

2.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 20 maja
2016r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano
niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod
20.05.2016
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/69, 2422/72,
2422/67,2422/74, 2422/70 o łącznej pow. 0,5240 ha za łączną cenę
465 429,38 zł. oraz pod zabudowę usługową ozn nr geod. 2422/104 o
pow. 0,1217 ha za cenę 124 976,61 zł.
W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 09
grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano
niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem
09.12.2016
Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/91, 2422/93,
2422/94, 2422/75, 2422/68,2422/59 o łącznej pow. 0,6243 ha.
2017 rok

1.

2.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 12 maja
2017r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano
niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem
12.05.2017
Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/34, 2422/32,
2422/43, 2422/48, 2422/49, 2422/123 o łącznej pow. 0,5922 ha.
W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 15.09.2017r.
sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 1298/1 o pow. 0.2637 ha
położoną przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną
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pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji 15.09.2017
budynków usługowych oraz lokali usługowych w budynkach
mieszkalnych
jako
uzupełnienie
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej.

1.

2.

2018 rok
W wyniku ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 17
maja 2018r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano
niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta pod 17.05.2019
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/56, 2422/58,
2422/71, 2422/7, 2422/5, 2422/2, 2422/27, 2422/40, 2422/22, 2422/15 o
łącznej pow. 0,9696.
W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 16.10.2018r.
sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 1298/4 o pow. 0.2059 ha
położoną przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną 16.10.2018
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji
budynków usługowych oraz lokali usługowych w budynkach
mieszkalnych
jako
uzupełnienie
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej za cenę 1 248 000,00 zł.

Nabywanie nieruchomości to w większości wykupy (w formie aktu notarialnego lub
wywłaszczenia) pod drogi publiczne.
Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 1132/2013 z dnia 25.03.2013r. nabyto z przeznaczeniem pod
drogę publiczną nieruchomość gruntową o powierzchni 217 m2 położoną przy ul. Popiełuszki
ozn. nr geod. 752/2 za cenę brutto 10.000,00 zł.
Na podstawie porozumienia z dnia 12.02.2016r. nabyto z mocy prawa nieruchomości
gruntowe nr geod. 506/16, 505/6, 505/14, 506/23, 206/18, 505/7, 504/6 o łącznej pow. 0,4139
ha położone przy ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem pod drogi publiczne, z których
powstały działki nr geod. 2420 i 2421. Wartość nabycia nieruchomości 173 838,00 zł.
Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 286/2016 z dnia 26.01.2016r. nabyto nieruchomość
gruntową o nr. geod. 556/1 i 557/1 o łącznej pow. 0.0159 ha położoną przy ul. Podlaskiej
w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczna. Wartość nabycia nieruchomości
7 207,47zł.
Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 293/2016 z dnia 26.01.2016r. nabyto nieruchomość
gruntową o nr. geod. 560/1 o łącznej pow. 0.0036 ha położoną przy ul. Podlaskiej
w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczna. Wartość nabycia nieruchomości
1 631,88 zł.
Na podstawie porozumienia z dnia 19.01.2016r. nabyto z mocy prawa nieruchomość
gruntową o nr geod. 755/21 o pow. 0,0029 ha położoną przy ul. Popiełuszki w Wysokiem
Mazowieckiem pod drogę publiczną. Wartość nabycia nieruchomości 2 025,94 zł.
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Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3147/2016 z dnia 23.06.2016r. nabyto
nieruchomość gruntową o nr. geod. 510/3 o łącznej pow. 0.1333 ha położoną przy
ul. Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczna. Wartość nabycia
nieruchomości 55 986,00 zł.
Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3140/2016 z dnia 23.06.2016r. nabyto
nieruchomość gruntową o nr. geod. 509/3, 508/3 o łącznej pow. 0.0415 ha położoną przy
ul. Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem pod drogę publiczna. Wartość nabycia
nieruchomości 17 430,00 zł.
W 2017r. na podstawie porozumienia z dnia 07.09.2017r. nabyto z mocy prawa nieruchomość
gruntową ozn. nr ewid. gr. 733/21 o pow. 0,1698 ha pod drogę publiczną, położoną
w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości 83 202,00 zł.
Największe operacje zostały odnotowane w 2018r. w związku z budową ul. Księdza Prałata
Józefa Obrembskiego. Na podstawie decyzji z dnia 04.09.2017r. znak BI.6740.3.15.2017 Nr
17/2017 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe ozn. nr ewid. gr.767/7, 767/39, 733/7,
733/22, 733/24, 733/25, 733/27, 742/6, 752/10, 756/6, 757/5, 758,5, 760/25, 761/2, 767/42,
769/26, 769/27, 769/29, 769/31, 769/33, 769/35, 770/2, 771/2, 773/2, 774/2, 776/1, 732/44,
741/11, 744/5, 748/2, 750/11, 739/42, 775/1, o łącznej pow. 1,9332 ha pod drogę publiczną,
położoną w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia nieruchomości 2 116 396,70 zł. Na
podstawie
aktu
notarialnego
Rep.
A-nr
2427/2018
z
dnia
28.08.2018
w wyniku zamiany nabyto nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. 456/27 o pow. 0,0203 ha
położoną przy ul. Kochanowskiego w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość nabycia
nieruchomości 49 366,05 zł. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A-nr 2427/2018 z dnia
28.08.2018 w wyniku zamiany zbyto nieruchomość gruntową ozn. nr ewid. gr. 456/29 o pow.
0,0159 ha położoną przy ul. Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość
nieruchomości 38 666,28 zł.
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8. Finanse Miasta Wysokie Mazowieckie
8.1.

Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych w latach 1999 - 2018

Dochody budżetowe
Rok
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Dochody ogółem
Plan
Wykonanie
50 352 953,69 49 920 462,45
46 909 969,00 46 685 393,67
40 784 879,00 41 298 040,96
50 364 306,00 47 220 321,90
38 835 042,00 33 665 180,51
30 777 472,00 27 143 877,19
29 784 865,00 27 409 107,59
29 767 142,00 27 780 212,68
28 484 075,00 25 740 968,29
25 245 156,00 24 585 532,13
22 096 605,00 21 415 740,39
24 780 464,00 23 919 660,83
25 815 330,00 24 601 088,64
16 692 456,00 16 375 562,00
17 035 858,00 16 549 073,00
13 564 677,00 13 541 162,00
13 403 897,00 12 859 720,00
13 133 958,00 12 188 258,00
12 567 562,00 11 940 586,00
10 980 029,00 10 759 446,00

Dochody bieżące
Plan
Wykonanie
43 671 727,11 43 539 990,47
40 706 639,00 40 460 503,33
36 918 152,00 36 812 059,97
30 828 461,00 30 175 457,13
28 324 369,00 27 176 270,26
26 549 582,00 25 311 447,08
25 656 165,00 24 356 167,84
24 270 226,00 24 162 658,76
22 358 293,00 21 375 469,07
-
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Dochody majątkowe
Realizacja
w%
Plan
Wykonanie
6 681 226,58 6 380 471,98
99,1
6 203 330,00 6 224 890,34
99,5
3 866 727,00 4 485 980,99
101,2
19 535 845,00 17 044 864,77
93,8
10 510 673,00 6 488 910,25
86,7
4 227 890,00 1 832 430,11
88,2
4 128 700,00 3 052 939,75
92,0
5 496 916,00 3 617 553,92
93,3
6 125 782,00 4 365 499,22
90,4
97,4
96,9
96,5
95,3
98,1
97,1
99,8
95,9
92,8
95,0
98,0

Wydatki budżetowe
Rok
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Wydatki ogółem
Plan
Wykonanie
60 228 398,11 57 441 231,17
51 213 364,36 41 113 344,61
38 802 087,00 35 011 853,17
55 217 784,00 52 056 592,06
38 044 616,00 28 821 277,22
29 866 739,00 25 998 570,34
29 039 582,00 26 449 557,10
29 847 837,00 27 606 190,13
31 406 422,00 28 418 208,16
26 355 226,00 25 373 255,54
23 347 730,00 22 606 794,47
23 525 881,00 22 216 503,85
23 448 392,00 23 207 732,70
18 950 829,00 18 380 398,00
16 665 433,00 15 849 275,00
14 874 574,00 14 627 483,00
13 044 773,00 12 410 699,00
14 200 977,00 12 939 137,00
12 936 975,00 12 601 836,00
12 011 510,00 11 756 659,00

Wydatki bieżące
Plan
Wykonanie
38 399 818,11 36 371 343,32
35 958 321,36 33 985 620,45
31 167 262,00 28 793 468,97
24 714 381,00 22 882 331,59
23 525 977,00 21 282 847,74
22 473 862,00 20 790 797,06
20 609 503,00 19 704 676,51
20 665 266,00 19 775 643,01
17 771 619,00 16 810 743,04
17 618 305,00 16 833 791,34
15 427 220,00 14 975 487,23
14 542 526,00 13 846 350,40
12 824 421,00 12 640 163,96
-
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Wydatki majątkowe
Realizacja
w%
Plan
Wykonanie
21 828 580,00 21 069 887,85
95,4
15 255 043,00 7 127 724,16
80,3
7 634 825,00 6 218 384,20
90,2
30 503 403,00 29 174 260,47
94,3
14 518 639,00 7 538 429,48
75,8
7 392 877,00 5 207 773,28
87,1
8 430 079,00 6 744 880,59
91,1
9 182 571,00 7 830 547,12
92,5
13 634 803,00 11 607 465,12
90,5
8 736 921,00 8 539 464,20
96,3
7 920 510,00 7 631 307,24
96,8
8 983 355,00 8 370 153,45
94,4
10 623 971,00 10 567 568,74
99,0
96,9
95,1
98,3
95,1
91,1
97,4
97,9

8.2.

Kształtowanie się dochodów budżetowych w latach 2009 - 2018

Dotacje na realizację zadań

Dochody podatkowe

Rok
z zakresu własnych
administrac bieżących
ji rządowej gmin

Pozostałych

Udziały we Udziały we
podate
wpływach wpływach
k rolny
z PDOP
z PDOF

podatek
podatek od
od
podatek
nieruchom
środków
leśny
ości
transport
owych

podatek
dochodo
wy -karta
podatkow
a

podatek
od
Pozostałe
wpływy z
czynnośc
dochody
opłaty
i
skarbowej
cywilnop
rawnych

Subwencja

dotacje
na
zadania
Razem
inwestycje

2018

8 515 357,83

954 062,54

477 647,68

1 315 794,27

10 781 246,00

58 079,90

7 095 065,25

9 639,95

562 948,68

7 147,52

391 423,37

208 674,21

6 857 484,47

9 433 414,00

3 252 476,78

49 920 462,45

2017

8 128 219,83

688 075,23

317 878,79

687 325,34

10 181 241,00

60 276,78

6 344 990,31

9 141,57

555 434,51

7 117,10

539 020,26

207 404,35

6 876 694,92

9 106 479,00

2 976 094,68

46 685 393,67

2016

6 335 643,98

1 042 200,60

217 073,61

678 674,33

9 229 945,00

58 898,34

6 218 869,42

9 751,13

599 107,93

4 433,67

357 223,57

196 354,95

6 747 591,54

8 167 467,00

1 434 805,89

41 298 040,96

2015

1 769 735,19

1 049 332,84

113 157,35

833 509,42

8 810 471,00

59 216,18

5 930 986,12

8 605,22

566 771,51

3 511,34

222 481,68

192 811,26

4 490 964,57

7 443 003,00

15 725 765,22

47 220 321,90

2014

1 635 692,17

1 002 959,49

104 945,00

727 870,50

7 082 345,00

66 737,99

5 903 115,71

7 997,95

560 788,90

2 174,90

262 227,00

334 904,47

3 659 651,64

6 812 847,00

5 500 922,79

33 665 180,51

2013

1 497 337,08

636 574,60

127 728,71

707 496,61

6 612 811,00

73 073,76

5 238 772,49

7 747,30

528 986,50

1 847,64

401 455,50

324 605,10

3 723 424,83

6 704 510,00

557 506,07

27 143 877,19

2012

1 441 790,10

445 656,67

227 136,97

359 090,16

6 876 333,00

69 469,57

5 029 294,66

7 998,46

546 076,80

16 864,15

262 638,75

328 476,75

4 655 064,14

6 502 066,00

641 151,41

27 409 107,59

2011

1 569 649,86

394 358,72

592 793,90

592 965,57

6 630 420,00

58 760,23

4 592 585,37

6 596,51

549 867,94

17 914,06

303 818,20

382 063,27

4 335 590,30

6 286 138,00

1 466 690,75

27 780 212,68

2010

1 612 303,28

409 225,39

168 016,69

602 117,68

5 592 498,00

49 288,48

4 367 169,05

5 781,21

541 473,96

21 787,54

294 022,00

391 400,69

2 292 302,33

6 047 749,00

3 345 832,99

25 740 968,29

2009

1 579 644,07

348 255,92

544 961,54

993 190,33

5 500 086,00

54 995,50

4 151 152,45

6 561,26

504 189,02

23 614,08

351 752,00

375 698,98

1 232 095,18

5 935 489,00

2 983 846,80

24 585 532,13
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9. Najważniejsze inwestycje przeprowadzone przez Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie w latach 1999 - 2018
Rok 1999
1) Zakończono budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z widownią na 200
miejsc. Łączny koszt zadania 3 463 189,00 zł,
2) Wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, kwota 144 723,00 zł,
3) Dokończono uzbrojenie w kanał sanitarny i deszczowy na osiedlu Jutrzenka w ulicy
Szpitalnej, Wspólnej i Mickiewicza. Łączny koszt budowy tych kanałów wyniósł 639 957,00
zł,
4) Zakończono realizację I etapu modernizacji ciepłownictwa w mieście. Zadanie polegało na
modernizacji kotłowni I na osiedlu Puławskiego przy ulicy Długiej z węglowej na gazową.
Nakłady w 1999 roku wyniosły 497 803,00 zł, natomiast koszt całego zadania 882 199,00 zł,
5) Rozpoczęto modernizację miejskiej kotłowni II z węglowej na gazową przy ulicy Długiej
na osiedlu Sikorskiego wraz z opracowaniem dokumentacji, nakłady na zadanie w 1999 roku
wyniosły 791 000,00 zł,
6) Opracowana została dokumentacja na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.
Partycypacja miasta w kosztach opracowania dokumentacji wyniosła 144 875,00 zł, zgodnie
z zawartą umową ze Spółdzielnią Mleczarską „Mlekovita”.

Wydatki inwestycyjne w 1999 roku stanowiły kwotę 4 511 878,00 zł, co stanowi 38,4 %
zrealizowanych rocznych wydatków budżetowych.
Rok 2000
1) Wykonano podbudowę i okrawężnikowanie części ulic osiedla Kardynała Wyszyńskiego,
ulicy Kochanowskiego, Przechodniej i Podlaskiej wraz z budową kanału sanitarnego
i deszczowego oraz poszerzenia ulicy Parkowej, kwota 306 027,00 zł,
2) Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicach bocznych osiedla „Zorza” ul. Nowej,
Szopena i Parkowej, kwota 238 360,00 zł,
3) Zakończono modernizację kotłowni II z węglowej na gazową, poniesione nakłady w roku
2000 wyniosły 873 944,00 zł,
4) Partycypacja w kosztach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wspólnie ze
Spółdzielnią Mleczarską „Mlekovita” w 2000 roku stanowiła koszt miasta 857 521,00 zł,
5) Gazyfikacja miasta III etap, koszt 716 766,00 zł, z tego koszty poniesione przez miasto
370 000,00 zł i koszty poniesione przez mieszkańców gazyfikowanych ulic kwota 346 766,00
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zł. Wykonano sieci uliczne i 241 przyłączy gazowych, ponadto zadanie to Zakład
Gazowniczy Białystok dofinansował kwotą 150 000,00 zł,
6) Wykonanie kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Kościuszki, kwota 290 000,00 zł,
7) Rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 na potrzeby Gimnazjum, opracowano
dokumentację techniczną oraz wykonano część robót budowlanych, kwota 440 257,00 zł.

Na inwestycje, modernizację i remonty komunalne zrealizowano w 2000 roku kwotę
4 977 167,00 zł, co stanowi 39,4 % zrealizowanych rocznych wydatków budżetowych.

Rok 2001
1) Modernizacja ulicy Przechodniej – zadanie to zostało zakwalifikowane do realizacji
w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, wartość zadania 524 551,00 zł,
2) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków budowana wspólnie ze Spółdzielnią
Mleczarską „Mlekovita”, kwota 1 588 486,64 zł,
3) IV etap gazyfikacji miasta wraz z przyłączeniami gazowymi do linii ogrodzenia posesji
192 budynków jednorodzinnych, z budżetu miasta kwota 480 910,00 zł z czego kwota
225 000,00 zł z rozliczenia z Zakładem Gazowniczym za II etap gazyfikacji,
4) Budowa kanału deszczowego i sanitarnego w ulicy Jankowskiego, kwota 271 327,00 zł,
5) Rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z salą sportową. Opłacono za
dokumentację 91 500,00 zł oraz za roboty budowlano – montażowe 1 177 000,00 zł,
6) Kontynuowana była rozbudowa Gimnazjum kwota 131 000,00 zł.

Na inwestycje, modernizacje i remonty komunalne zrealizowano w 2001 roku kwotę
4 756 508,00 zł, co stanowi 36,7 % zrealizowanych rocznych wydatków budżetowych.

Rok 2002
1) Dokończona została modernizacja ulicy Przechodniej na wartość 524 294,00 zł,
2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o salę sportową. Za wykonane roboty opłacono
w roku 2002 r. kwotę 1 626 923,00 zł, w tym dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu kwota 565 000,00 zł.
3) Dokończono rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 na potrzeby Gimnazjum. W roku
2002 roku zrealizowano roboty wykończeniowe, kwota 1 630,00 zł.
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Na inwestycje w 2002 roku wydatkowano kwotę 3 651 755,00 zł, co stanowi 29,4%
zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rok 2003
1) Wykonano kanały sanitarne i deszczowe w ulicach:
 Obrońców Miasta i Szarych Szeregów, kwota 150 146,00 zł
 Jana Pawła, 25-lecia, część ulicy wspólnej, Ludowej, kwota 680 442,00 zł,
2) Wykonano modernizację ulic: Jankowskiego, Akacjowej, Kwiatowej, Obrońców Miasta,
Wspólnej na kwotę 840 793,00 zł,
3) Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1, kwota 1 100 137,00 zł,
4) Rozbudowa Gimnazjum, kwota 1 408 855,00 zł.

Na inwestycje w 2003 roku wydatkowano kwotę 3 548 482,00 zł, co stanowi 24,3%
zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rok 2004
1) Ułożono nawierzchnię bitumiczną na ulicach: dwie warstwy na ulicach: Kochanowskiego,
Reja, Kwiatowa, Akacjowa, Leśna i osiedlu Kardynała Wyszyńskiego oraz jedna warstwa na
ulicy Kościuszki, XXV-lecia, Jana Pawła, na planowaną w budżecie wartość 550 000,00 zł,
2) Adaptacja budynku internatu na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Szpitalnej.
Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 19.11.2004r. Mieszkania, lokale usługowe
i garaże zostały sprzedane. Pozostało własnością miasta jedno mieszkanie. W roku 2004 na to
zadanie wydatkowano 1 865 212,00 zł,
3) Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1, kwota 517 623,00 zł,
4) Opracowano dokumentację na budowę krytej pływalni, kwota 134 357,00 zł,
5) Wykonano kanał sanitarny i deszczowy w ulicach: Żeromskiego, Konopnickiej,
Wołodyjowskiego, wartość ogólna zadania 478 889,00 zł,
6) Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla XXX-lecia i wykonano
część prac na kwotę 200 000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne w 2004 roku stanowiły kwotę 5 211 413,00 zł, co stanowi 32,9 %
zrealizowanych rocznych wydatków budżetowych.
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Rok 2005
1) W zakresie dróg publicznych powiatowych:



partycypowano w kosztach modernizacji ulicy Brykowskiej, kwota 259 216,00 zł
ułożono chodniki w ulicy Ludowej (od Białostockiej do 1000-lecia), kwota
147 000,00 zł
2) Na modernizację ulic miejskich wydatkowana została kwota 1 369 232,00 zł, w tym
wykonano m.in. modernizację ulicy Pelca, chodniki i wjazdy na ulicy Wspólnej
i Jankowskiego, ustawiono krawężniki w ulicy Żeromskiego, wykonano nawierzchnię na
ulicy Szarych Szeregów, modernizację ulicy Armii Krajowej i Placu Odrodzenia,
3) Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ulicach: Żeromskiego, Wołodyjowskiego,
Konopnickiej oraz w ulicy Armii Krajowej i 1-go Maja 4, kwota 441 254,00 zł,
4) Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu XXX-lecia w ulicach
Żwirki i Wigury, Skłodowskiej, Bema, Tuwima, Sobieskiego, Cicha, kwota 1 224 580,00 zł,
5) W 2005 roku wykonano stan surowy zamknięty budynku krytej pływalni i wydatkowano
kwotę 2 716 744,00 zł przy finansowaniu:




ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100 000,00 zł
ze środków ZPORR 2 036 625,00 zł
ze środków własnych 580 119,00 zł

Na wydatki inwestycyjne i remonty w 2005 roku wydatkowano kwotę 7 375 426,00 zł,
co stanowi 40,1% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2006
1) Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjno-sanitarnej, modernizację i przebudowę ulic
Władysława Pelca, Jankowskiego, Skargi, Popiełuszki, Osiedla XXX-lecia, Norwida, Żwirki
i Wigury, wykonanie dokumentacji drogi Wysokie Mazowieckie - Zawrocie Nowiny,
dokumentacja przebudowa ulic Jagiellońska, Mystkowska, kwota 2 835 480,94 zł,
2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu XXX-lecia w ulicach Żwirki
i Wigury, Skłodowskiej, Słowackiego, Bema, Tuwima, Sobieskiego, Cicha w I etapie
wydatkowano kwotę 502 464,00 zł,
3) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Południe w ulicach Kościelna,
Ogrodowa w II etapie wydatkowano kwotę 1 274 340,96 zł,
4) Wykonanie dokumentacji na oświetlenie parku, wykonanie oświetlenia przy ulicy Rynek
Piłsudskiego i Mickiewicza oraz wykonanie dokumentacji przebudowa linii energetycznych
ulica Kochanowskiego, kwota 132 921,27 zł,
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5) Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, kwota 970 579,56 zł,
6) Budowa pływalni miejskiej, kwota 4 456 288,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2006 roku wydatkowano kwotę 10 567 568,74 zł,
co stanowi 45,5% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2007
1) Modernizacja ulic Osiedla XXX-lecia, chodniki osiedle XXV-lecia, modernizacja ulic
Ogrodowa, Kościelna oraz przebudowa drogi Wysokie Mazowieckie - Zawrocie Nowiny,
kwota 2 912 242,98 zł,
2) Modernizacja ulicy Ludowej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem
Mazowieckiem, kwota 1 167 305,01 zł,
3) Przebudowa wodociągu ciepłowniczego, kanalizacyjno-wodociągowego oraz sanitarnego
ulice w mieście, modernizacja linii energetycznej Osiedle Zorza, Osiedle XXV-lecia, kwota
2 262 928,16 zł,
4) Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, kwota 484 575,66 zł.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2007 roku wydatkowano kwotę 8 370 153,45 zł,
co stanowi 37,7% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2008
1) Przekazano dotację dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Białystok na
dokończenie ciągu pieszego ulica Warszawska, wykonano modernizację ulic, chodników
Sucharskiego, Staszica, Raginisa, Żwirki i Wigury, Norwida, Kraszewskiego, Cicha,
1000- lecia, Szpitalna oraz postawiono wiatę - przystanek PKS, kwota 3 332 067,32 zł,
2) Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej, kwota 168 736,98 zł,
3) Budowa wodociągu Osiedle Południe, budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej ulica
1000-lecia, budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej ulica Edmunda Pawłowskiego, kwota
2 247 536,91 zł,
4) Wykonanie dokumentacji przebudowy linii energetycznych w mieście oraz budowa linii
energetycznych na ulicy 1000-lecia, kwota 597 418,41 zł,
5) Remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, kwota 58 066,91 zł.
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Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2008 roku wydatkowano kwotę 7 631 307,24 zł,
co stanowi 33,8% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2009
1) Przebudowa ulicy Jagiellońskiej, kwota 1 981 390,97 zł,
2) Wykonanie kanalizacja sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej, kwota 1 826 597,08
zł,
3) Wykonanie wodociągu w ulicy Jagiellońskiej, kwota 219 912,87 zł,
4) Asfaltowanie ulic Staszica, Sucharskiego i Raginisa, kwota 384 378,39 zł,
5) Modernizacja ulic Władysława Pelca, Edmunda Pawłowskiego i Reymonta, kwota
585 803,39 zł,
6) Modernizacja chodników na Osiedlu XXX-lecia, kwota 231 793,36 zł.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2009 roku wydatkowano kwotę 8 539 464,20 zł,
co stanowi 33,7% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2010
1) Tereny Inwestycyjne w mieście, budowa drogi, kanału sanitarnego, deszczowego
i wodociągu, kwota 5 303 224,73 zł,
2) Budynek socjalny, kwota 2 473 894,63 zł,
3) Roboty drogowe ul. Mystkowska, kwota 2 670 354,25 zł,
4) Wykonanie wodociągu w ulicach Długa i Rynek Piłsudskiego, kwota 250 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2010 roku wydatkowano kwotę 11 607 465,12 zł,
co stanowi 40,8% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2011
1) Wykonano modernizację chodników na Osiedlu XXX-Lecia, kwota 253 498,56 zł,
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2) Wykonano oświetlenie na ulicy Mystkowskiej, kwota 649 891,99 zł,
3) Zakup wozu strażackiego dla OSP, kwota 677 068,20 zł,
4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa Osiedle Centrum, kwota 1 726 430,52 zł,
5) Asfaltowanie II warstwa ulic na Osiedlu XXX-Lecia i ulicy Ogrodowej i Kościelnej oraz
I warstwa asfaltu położona na ulicach Reymonta i Edmunda Pawłowskiego, kwota
1 215 257,73 zł,
6) Modernizacja chodników ulica Kościelna, Ogrodowa, kwota 503 672,12 zł,
7) Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Wiosenna, kwota 383 535,22 zł,
8) Rondo kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza i wodociągowa, kwota 897 560,97 zł,
9) Wykonanie zbiorczego kanału sanitarnego przy ZSZ, kwota 241 169,97 zł.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2011 roku wydatkowano kwotę 7 830 547,12 zł,
co stanowi 28,4% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2012
1) Kanał sanitarny i deszczowy, wodociąg w ulicy Warszawskiej, kwota 490 196,11 zł,
2) Wykonanie wodociągu ul. Długa, kwota 781 913,39 zł,
3) Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum, kwota 608 679,31 zł,
4) Wykonanie termomodernizacji SP Nr 1, kwota 959 329,65 zł,
5) Rekultywacja wysypiska śmieci, kwota 425 894,47 zł,
6) Kanał deszczowy ulica Długa, kwota 1 172 499,98 zł,
7) Wykonanie kanalizacji deszczowej ulica Wiosenna, kwota 303 210,11 zł,
8) OZE Miejska Pływalnia, kwota 525 229,70 zł.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2012 roku wydatkowano kwotę 6 744 880,59 zł,
co stanowi 25,5% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2013
1) Remont budynku na Stadionie Miejskim, kwota 633 588,23 zł,
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2) Wykonanie oświetlenia na ul. Długa przebudowa, kwota 685 543,94 zł,
3) Wykonanie parkingu przy ul. Mickiewicza, kwota 214 849,16 zł,
4) Wykonanie parkingu przy ul. 1 Maja, kwota 119 507,23 zł,
5) Kanał sanitarny ul. Długa, kwota 2 004 065,04 zł.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2013 roku wydatkowano kwotę 5 207 773,28 zł,
co stanowi 20,0% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2014
1) Punkt selektywnej zbiórki odpadów, kwota 54 920,18 zł,
2) Modernizacja chodników na Osiedlu 25-Lecia, kwota 444 540,49 zł,
3) Wykonanie kanału sanitarnego i wodociągowego w ulicy Szpitalna, kwota 447 154,47 zł,
4) Modernizacja parku przy ulicy Rynek Piłsudskiego, kwota 666 537,25 zł,
5) Remont chodnika ulica Kościelna, kwota 1 986 219,46 zł,
6) Zrealizowany został projekt: „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła
kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie
Mazowieckie. Wartość projektu stanowi kwota 1 922 750,25 zł, w tym:



środki z budżetu EFRR 1 488 925,26 zł.
środki z budżetu miasta 433 824,99 zł.

Zadanie zostało wykonane i oddane do użytku dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum,
Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 2,
7) Modernizacja ulicy Dolnej (kanał deszczowy, roboty drogowe, oświetlenie), kwota
759 783,49 zł,
8) Kanał sanitarny i wodociągowy ulica Dolna, kwota 569 105,69 zł.
Uchwałą Nr III/9/14 przyjęto do realizacji projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków
i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość projektu stanowi kwota 23 371 970,00 zł, w tym:
 środki z POIŚ 19 603 550,00 zł
 środki z budżetu miasta 3 768 420,00 zł
Realizacja zadania objęła rok 2014 i 2015, finansowanie natomiast rok 2015.
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Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2014 roku wydatkowano kwotę 7 538 429,48 zł,
co stanowi 26,2% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2015
1) Wykonane zostało zadanie: „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej
wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny
zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej 4, łączny koszt inwestycji 1 644 540,79 zł,
2) Asfaltowanie II warstwa na ulicy Długa i 25-lecia Osiedla, kwota 249 603,81 zł,
3) Budowa chodnika na osiedlu 25-lecia ulicy Żeromskiego i Kochanowskiego, kwota
409 689,13 zł,
4) Zakończona została realizacja projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja
systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem projektu była budowa oczyszczalni
ścieków wraz z tłocznią ścieków, modernizacja głównego kolektora sanitarnego o dł. 2,78
km, modernizacja stacji uzdatniania wody.
Łączna wartość zrealizowanego zadania stanowi kwota 23 044 443,25 zł, w tym:
 środki z budżetu UE 19 582 336,76 zł
 środki z budżetu miasta 3 462 106,49 zł.
Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania:
„Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu
Wysokomazowieckiego w wysokości 1 447 243,93 zł.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2015 roku wydatkowano kwotę 29 174 260,47 zł,
co stanowi 56,0% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2016
1) Budowa Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy 1 Maja, kwota
45 851,68 zł,
2) Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Ogrodowej, kwota 733 264,00 zł,
3) Budowa wodociągu w ulicy Warszawskiej, kwota 337 398,37 zł,
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4) Zrealizowano zadanie: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy 1 Maja”. W roku 2016
wydatkowano na projekt kwotę 3 103 513,73 zł. Łączne koszty zadania to kwota
3 592 684,73 zł, z czego kwotę 401 000,00 zł dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2016 roku wydatkowano kwotę 6 218 384,20 zł,
co stanowi 17,8% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Rok 2017
1) Poniesiony został wydatek na sporządzenie dokumentacji oraz budowę punktu selektywnej
zbiórki odpadów przy ulicy Armii Krajowej, kwota 74 455,00 zł,
2) Budowa parking przy ulicy Armii Krajowej, kwota 299 671,65 zł,
3) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta:
 06KZ kwota 47 785,50 zł
 010KZ kwota 168 510,00 zł
4) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie
Mazowieckie (ulica 1 Maja), kwota 295 200,00 zł,
5) Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez
przebudowę ulicy Podlaskiej, ulicy Przechodniej oraz ulicy Prusa, kwota 4 292 202,32 zł
Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie
poprzez przebudowę ulicy Podlaskiej (droga 107826B), ulicy Przechodniej (droga 107821B)
oraz ulicy Prusa (droga 107866B) współfinansowany przez:




Budżet Państwa kwota 1 794 730,16 zł
Powiat Wysokomazowiecki kwota 968 364,52 zł
Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem kwota
180 000,00 zł,
6) Przebudowa chodników na ulicy Akacjowej i ulicy Kwiatowej, kwota 104 355,50 zł,
7) Wydatkowano kwotę 62 277,02 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa
bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy ulicy Jagiellońskiej
w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowanego w ramach Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na
lata 2016 i 2017, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa kwoty 30 000,00 zł,
8) Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Remont Przedszkola Miejskiego
nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020, kwota 1 225 456,73 zł,
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9) Wydatkowano kwotę 162 162,15 zł na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja Hali Sportowej MZS – Gimnazjum”, współfinansowanego ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury
Sportowej – edycja 2017,
10) Poniesiono wydatek na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu
przy ulicy Warszawskiej kwota 738 000,00 zł.
Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2017 roku wydatkowano kwotę 7 127 724,16 zł,
co stanowi 17,3 % wszystkich zrealizowanych wydatków.
Rok 2018
1) Budowa drogi 010KZ – od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą
techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie
Mazowieckie kwota 9 364 080,55 zł.
Projekt współfinansowany ze środków z Budżetu Państwa kwota 2 500 000,00 zł,
2) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta
(06KZ) kwota 111 499,50 zł,
3) Budowa chodników i zjazdów ul. Obrońców Miasta, koszt całego zadania stanowi kwota
658 529,36 zł,
4) Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota
1 264 580,00 zł,
5) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana
Kazimierza Kamieńskiego, kwota 640 000,00 zł,
6) Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej, kwota 300 000,00 zł,
7) Zakup samochodu służbowego, kwota 182 990,00 zł,
8) Wydatkowano na realizację zadania: „Modernizacja Hali Sportowej MZS – Gimnazjum”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 kwotę 1 424 083,80 zł. Całość
inwestycji stanowi kwota 1 586 245,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej
– Edycja 2017 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, kwota 402 600,00 zł,
9) Wydatkowano na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż
czterech aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowanego w ramach
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2018 rok, kwota 145 987,32 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu
Państwa kwota 100 000,00 zł,
10) Przebudowa fontanny w parku przy ulicy Ludowej, kwota całości zadania 727 261,13 zł,
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11) Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, kwota 628 054,20 zł,
12) Wydatkowano na realizację zadania: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na
osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicach: Przemysłowej, Czesława Miłosza,
Popiełuszki, Reymonta, kwota 828 505,99 zł,
13) Wydatkowano na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej
i budowa trzech otwartych stref aktywności (OSA), kwota 269 738,85 zł.
Udzielono dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dotację celową na
realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez
przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem” kwota 1 600 000,00 zł.
Na wydatki inwestycyjne majątkowe w 2018 roku wydatkowano kwotę 21 069 887,85 zł,
co stanowi 36,7 % wszystkich zrealizowanych wydatków.
Wymienione powyżej inwestycje, to tylko niektóre, jakie zostały przeprowadzone w mieście
Wysokie Mazowieckie, podczas trwania kadencji Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko
w latach 1999 – 2018. Ich ilość świadczy o ogromnym zakresie prac wykonanych w ostatnich
20 latach. To ciężka praca i ogromne zaangażowanie Burmistrza Miasta.
Procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w zrealizowanych ogółem
wydatkach w latach 1999 - 2018
Rok
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

% udział
36,7
17,3
17,8
56,0
26,2
20,0
25,5
28,4
40,8
33,7
33,8
37,7
45,5
40,1
32,9
24,3
29,4
36,7
39,4
38,4
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10. Kształtowanie się podatków i opłat lokalnych w latach 1999 2018
10.1.

Podatek od nieruchomości

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości podejmowane były
rokrocznie z niewielką podwyżką, uwzględniającą stopień inflacji. Od 2014 r. stawki
podatkowe nie zmieniają się, a od 2017 roku obowiązuje ta sama uchwała w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości, ponieważ na 2017 r. należało dostosować
stawkę dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych do ogłoszonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. W ciągu ostatnich
20 lat nie występowały znaczące podwyżki podatków i zawsze były niższe od górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłaszanych co roku w Obwieszczeniu
Ministra Finansów. Kształtowanie się wysokości podatków i opłat lokalnych przedstawia
tabela: „Zestawienie stawek podatków lokalnych w poszczególnych latach”.

10.2.

Podatek rolny

Wysokość podatku rolnego uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta ogłaszanej
w Komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu październiku
poprzedzającym rok podatkowy. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, po przedstawianiu
projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta, co roku uchwałą obniża tę cenę do
celów wymiaru podatku rolnego.

10.3.

Podatek leśny

Podatek leśny naliczany jest od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według
średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego).

10.4.

Opłata prolongacyjna

Uchwałą nr XVII/72/08 Rada Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 stycznia 2008r.
wprowadziła opłatę prolongacyjną, po zmianie przepisów Ordynacji podatkowej zastąpiono
ją uchwałą nr XX/78/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej.

10.5.

Podatek od posiadania psa

Podatek ten obowiązywał do 31 grudnia 2007 r. Z podatku wyłączone były psy gospodarskie,
jednak najwyżej dwa na jednej posesji. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podejmowała
uchwały w sprawie stawki od posiadania psów. W związku ze zmianą ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2008 r. podatek ten został zniesiony, natomiast w jego
miejsce zaistniała możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty za posiadanie psa. Rada
Miasta Wysokie Mazowieckie wprowadziła taką opłatę ustalając stawkę obowiązującą na
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terenie miasta. Od 2013 r. stawka jest taka sama i wynosi 48,00 zł. Zwolnienia z tej opłaty
określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

10.6.

Opłata targowa

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podejmowała uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc sprzedaży w handlu okrężnym oraz
ustalała dzienne stawki opłaty targowej.
Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwałą Nr XV/53/15 z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie opłaty targowej wprowadziła opłatę targową na terenie miasta, określając stawki
i zasady jej poboru. Inkasentem poboru opłaty targowej jest Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem. Od sierpnia 2009 roku wynagrodzenie za to
inkaso ustalone zostało w wysokości 99%.

10.7.

Zwolnienia

Uchwała nr XXXVII/149/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości zwalniała budynki, budowle i grunty
stanowiące własność miasta o ile nie były we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. W 2015 roku została
zastąpiona uchwałą z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości, która zwalnia z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty
związane z prowadzeniem na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej
i sportowo rekreacyjnej.
Wprowadzona uchwała nr XV/60/07 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków
rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej zwalnia na wniosek podatnika grunt na
którym zaprzestano produkcji rolnej.
Dnia 20 marca 2015 r. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie wprowadziła Uchwałę
Nr VI/14/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, na mocy której zwalnia się
z podatku od nieruchomości nowowybudowane budynki lub ich części, nowowybudowane
budowle lub ich części i grunty z nimi związane, położone na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej realizujących inwestycję
początkową po spełnieniu warunków określonych w powoływanej uchwale.
Uchwałą nr XXX/116/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 7 lutego 2017r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zróżnicowano stawkę podatku od nieruchomości dla budowli. Uchwalono odrębną stawkę
podatku od nieruchomości na poziomie 1% dla budowli wykorzystywanych do zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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Zestawienie stawek podatków lokalnych w poszczególnych latach (w złotych)
Rok

Grunt
związany
z
prowadz.
dział.
gosp

Grunt
pod
woda
mi

Grunty
pozost
ałe

Grunty
niezabud
owane
objęte
obszarem
rewit.

Budynki
mieszkal
ne

Budynk
i zw. z
prow.
dział.
gosp.

1999

0,40

2,61

0,04

-

0,33

12,87

2000

0,43

2,79

0,05

-

0,36

2001

0,48

3,09

0,06

-

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,54
0,55
0,57
0,58
0,60
0,63
0,66
0,67

3,28
3,38
3,41
3,52
3,61
Bd
3,65
3,90
4,04
4,15
4,33
4,51
4,56

0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
0,09
0,10
0,11
0,11
0,12
0,14
0,16
0,17

-

Budynki
zajęte na
prow. dział.
gosp w
zakresie
obrotu mat.
siewnym

Rolny
rolnikó
w

Rolny
nieroln
ików

Opł. od
pos.
psa

2%

75,00

150,00

29,00

3,76

2%

72,50

145,00

31,00

-

4,15

77,50

155,00

34,00

3,46
3,49
3,61
3,66
Bd
3,75
3,91
3,95
4,05
4,22
4,39
4,43

4,40
4,50
4,50
4,64
4,71
4,71
4,83
5,03
5,08
5,21
5,43
5,65
5,70

1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

82,25
75,00
76,50
78,75
69,70
88,80
91,00
95,00
75,00
77,50
100,00
104,00
95,00

164,50
150,00
153,00
157,80
139,40
177,60
182,00
190,00
150,00
155,00
200,00
208,00
190,00

37,00
37,00
40,00
41,00
42,00
42,00
43,00
45,00
45,00
46,00
46,00
48,00
48,00

Budynk
i związ.
z udz.
św
zdrow.

Budy
nki
pozos
tałe

6,11

-

3,52

13,72

6,52

-

0,40

15,15

7,20

0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,46
0,47
0,49
0,50
0,51
0,53
0,55
0,56

16,07
16,40
16,73
17,26
17,52
17,52
17,96
18,71
18,90
19,39
19,39
20,17
20,35

7,63
7,78
7,94
8,19
8,31
Bd
8,52
8,88
8,97
9,20
9,59
9,97
10,06
59

Budo
wle

2015
2016
2017
2018

0,67
0,67
0,67
0,67

4,56
4,56
4,54
4,54

0,17
0,17
0,17
0,17

3,00
2,98
2,98

0,56
0,56
0,56
0,56

20,35
20,35
20,35
20,35

10,06
10,06
10,06
10,06

60

4,43
4,43
4,43
4,43

5,70
5,70
5,70
5,70

2%
2%
2%
2%
1%

85,00
85,00
85,00
85,00

170,00
170,00
170,00
170,00

48,00
48,00
48,00
48,00

10.8.

Podatek od środków transportowych

Na przestrzeni ostatnich 20 lat podatek od środków transportowych zmieniał się i ewaluował
najbardziej w kwestii kryteriów branych pod uwagę w ustalaniu stawek tego podatku.
Do roku 2001 opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegały pojazdy
samochodowe, ciągniki, przyczepy, motorowery oraz wyposażone w silniki jachty, promy
i łodzie. Wpływ na wysokość stawek podatku miały takie parametry jak: pojemność skokowa
silnika w przypadku motorowerów, samochodów osobowych oraz łodzi motorowych
i jachtów, a także ładowność samochodu ciężarowego, przyczepy lub naczepy bądź nacisku
na siodło ciągnika.
Po roku 2001 nie było już obowiązku uiszczaniu podatku od samochodów osobowych
i motocykli oraz pojazdów rolniczych.
Istotną zmianą od roku 2002 było również składanie wykazu środków transportowych WT-1
(wcześniej informacja) przez podatnika w razie zmiany okoliczności mających wpływ na
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, miejsca zamieszkania lub siedziby.
W latach późniejszych Ministerstwo Finansów określiło wzór deklaracji na podatek od
środków transportowych (DT-1 oraz załącznik DT-1A), który do dnia dzisiejszego zmieniało
tylko w niewielkim zakresie.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciążył, tak jak
i dzisiaj na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków
transportowych. Należy również zaznaczyć, że obowiązek podatkowy powstaje niezmiennie
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy
został zarejestrowany, a w przypadku zarejestrowanego środka transportowego już
zarejestrowanego- od pierwszego dnia miesiąca, w którym środek transportowy został nabyty.
Omawiany obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy
został wycofany z ruchu lub zbyty.
Do końca 2001 roku właściwym organem podatkowym w sprawie podatku od środków
transportowych był organ gminy, na terenie której znajdowało się miejsce zamieszkania lub
siedziba podatnika. Również w stosunku do przedsiębiorstwa wielozakładowego, w którego
skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne obowiązywała ta reguła. Od roku 2002 do
dzisiaj właściwym organem podatkowym dla przedsiębiorstwa wielozakładowego jest organ
gminy, na terenie której znajdują się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe
podlegające opodatkowaniu.
Do końca 2001 roku podstawę opodatkowania środków transportowych stanowiła
dopuszczalna ładowność pojazdu. Od roku 2002 roku podstawą opodatkowania była
dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w latach późniejszych zróżnicowano jeszcze bardziej
kryteria stawek. Mianowicie oprócz dopuszczalnej masy całkowitej podstawą opodatkowania
stała się masa zespołu z uwzględnieniem liczby osi pojazdów.
Wysokość stawek podatku od środków transportowych była i jest ustalana przez radę gminy
w drodze uchwały. Wysokość stawek nie może jednak przekroczyć maksymalnych kwot
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ustalanych corocznie przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Waloryzacja
górnych granic stawek kwotowych ulega podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Po roku 2002 różnice w wysokości stawek ustalanych przez Radę Miasta Wysokie
Mazowieckie na przestrzeni lat wynikały jedynie z powodu wzrostu wysokości stawek
minimalnych ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości stawek
w podatku od środków transportowych.
Począwszy od roku 2016 do 2019 wysokość stawek podatku od środków transportowych nie
uległy zmianie.
Zatem polityka Burmistrza Miasta na przestrzeni ostatnich 20 lat w zakresie podatku od
środków transportowych zawsze była zwrócona w kierunku podatnika i po zmianach
w podatku od środków transportowych po roku 2002 stawki utrzymują się na podobnym
poziomie.
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11. Wykonanie budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2018 rok
Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta
Wysokie Mazowieckie Nr XLI/164/17 dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 51 989 557,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące 39 519 169,00 zł
b) dochody majątkowe 12 470 388,00 zł
Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 51 989 557,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 34 179 078,00 zł
2) wydatki majątkowe 17 810 479,00 zł
W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:
1) ogólną na nieprzewidziane wydatki 52 000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 89 000,00 zł
W 2018 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 11 uchwał zmieniających budżet miasta
oraz Burmistrz Miasta wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające
budżet. Po dokonaniu zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 50 352 953,69 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 43 671 727,11 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 6 681 226,58 zł
Wydatki budżetowe w wysokości 60 228 398,11 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 38 399 818,11 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 21 828 580,00 zł
oraz przychody w wysokości 9 875 444,42 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł jest nadwyżka
budżetowa z lat ubiegłych

Wynik budżetu na koniec 2018 roku stanowi deficyt w wysokości – 7 520 768,72 zł
Na koniec 2018 roku nadwyżkę budżetu stanowi kwota 2 354 675,50 zł.
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Na koniec 2018 roku miasto nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
W omawianym okresie Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów
gospodarczych.
Na mocy uchwały Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty
związane z prowadzeniem na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej
i sportowo rekreacyjnej. Za okres 2018 roku zwolnienie objęło:




Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 11 302,00 zł
Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na
kwotę 5 258,00 zł
Miejską Pływalnię „WODNIK” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 9 465,00 zł

Przychody budżetowe ustalone na 2018 rok w wysokości 9 875 444,42 zł, które stanowiła
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości 7 520 768,72 na
pokrycie deficytu budżetowego.

W 2018 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 50 352 953,69 zł realizacja
wyniosła 49 920 462,45 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu, w tym:



dochody bieżące na plan 43 671 727,11 zł wykonano 43 539 990,47 zł tj. 99,7%
dochody majątkowe na plan 6 681 226,58 zł wykonano 6 380 471,98 zł tj. 95,5%

Na koniec 2018 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 397 691,54 zł,
w tym:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie kwotę 662 452,73 zł stanowią dłużnicy
alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół kwotę 143 560,73 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 69 326,26 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali
mieszkalnych
4. Urząd Miasta kwota 522 351,82 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania
wieczystego 42 901,54 zł, dzierżawy 62 910,61 zł, odpadów komunalnych 44 844,22 zł,
podatków 322 290,03 zł, mandatów karnych 6 415,37 zł, zasądzonych kosztów
postępowania 34 383,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 8 606,06 zł
Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające
do wyegzekwowania wszystkich należności.

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 60 228 398,11 zł w 2018 roku realizacja
wyniosła 57 441 231,17 zł, co stanowi 95,4%.
 wydatki bieżące na plan 38 399 818,11 zł wykonano 36 371 343,32 zł tj. 94,7%
 wydatki majątkowe na plan 21 828 580,00 zł wykonano 21 069 887,85 zł tj. 96,5%
Łączna kwota wydatków poniesionych w 2018 roku wyniosła 57 441 231,17 zł, tj. 95,4%
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planowanych rocznych wydatków.
Na wydatki majątkowe w 2018 roku wydatkowano kwotę 21 069 887,85 zł, co stanowi
36,7 % wszystkich zrealizowanych wydatków.
Powyższy wskaźnik realizacji wydatków (95,4%) świadczy o tym, iż zaplanowane
w budżecie miasta na 2018 rok wydatki, zostały zrealizowane. Podkreślić należy, iż
w budżecie miasta ponad 1/3 wszystkich poniesionych wydatków, stanowią wydatki
majątkowe, aż 36,7%.

12. Informacja o kształtowaniu
finansowej za 2018 rok

się

wieloletniej

prognozy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona uchwałą
Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XLI/165/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Swoim
zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2018 - 2021).

W 2018 roku została podjęta przez Radę Miasta jedna uchwała zmieniająca Wieloletnią
Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2018 – 2021 oraz Burmistrz
Miasta wydał 3 zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta:
Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową
z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2017 rok zgodnie ze sprawozdaniami
Rb sporządzonymi za IV kwartał 2017 rok (w I kwartale 2018 roku) oraz z uchwałą
budżetową na koniec 2018 roku.
Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.
Rok 2016 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta Wysokie Mazowieckie. Od roku
2017 miasto nie posiada zadłużenia.
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej odnoszą się do poszczególnych wielkości
budżetowych w każdym roku objętym prognozą w układzie zapewniającym zgodność ze
strukturą dla uchwał budżetowych.
Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:
a) dochody budżetu w podziale na bieżące i majątkowe
b) wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem w wydatkach
bieżących kwot na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu
c) wynik budżetu
d) przychody i rozchody
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e) kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu
f) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu
W okresie 2018 roku nie były realizowane przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ustawy
o finansach publicznych.
Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2015 - 2021 spełniają wskaźnik spłaty
zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za 2018 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne,
ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych
możliwości dochodów miasta na lata przyszłe. W 2018 roku źródłem finansowania deficytu
budżetu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia.

13. Rada Miasta
13.1.

Uchwały Rady Miasta

Rada Miasta III kadencji w latach 1998 – 2002 podjęła 215 uchwał
Rada Miasta IV kadencji w latach 2002 – 2006 podjęła 190 uchwał
Rada Miasta V kadencji w latach 2006-2010 podjęła 232 uchwały
Rada Miasta VI kadencji w latach 2010-2014 podjęła 227 uchwał

13.2.

Zestawienie uchwał VII kadencji 2014-2018

Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Uchwała Nr I/3/14 w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta
Uchwała Nr II/4/14 w sprawie wyboru członków komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr II/5/14 w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta.
Uchwała Nr III/6/14 w sprawie WPF na lata 2015-2018.
Uchwała Nr III/7/14 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
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Uchwała Nr III/8/14 zmieniająca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wysokomazowieckiemu.
Uchwała Nr III/9/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Uchwała Nr V/10/15 w sprawie MPPiRPA oraz Narkomanii na 2015 rok.
Uchwała Nr V/11/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Uchwała Nr V/12/15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr V/13/15 w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie.
Uchwała Nr VI/14/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta
Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Uchwała Nr VI/15/15 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy
sprzedaży lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta.
Uchwała Nr VI/16/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Uchwała Nr VI/17/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu
Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.
Uchwała Nr VI/18/15 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia Złoty
Krzyż Zasługi.
Uchwała Nr VI/19/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Uchwała Nr VII/20/15 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Uchwała Nr VIII/21/15 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr VIII/22/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie
Mazowieckie na lata 2011-2020
Uchwała Nr VIII/23/15 w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie na okres kadencji 2014-2018.
Uchwała Nr VIII/24/15 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr
V/13/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie nadania nazw ulicom położonym na
terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała Nr VIII/25/15 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
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Uchwała Nr VIII/26/15 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr VIII/27/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
Uchwała Nr VIII/28/15 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr IX/29/15 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wysokomazowieckiemu.
Uchwała Nr IX/30/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Uchwała Nr X/31/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Uchwała Nr X/32/15 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr X/33/15 w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej
Uchwała Nr X/34/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
Uchwała Nr X/35/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Uchwała Nr X/36/15 w sprawie utworzenia w mieście Wysokie Mazowieckie odrębnego
obwodu głosowania.
Uchwała Nr XI/37/15 w sprawie utworzenia w mieście Wysokie Mazowieckie odrębnego
obwodu głosowania
Uchwała Nr XI/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do
stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.
Uchwała Nr XI/39/15 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników
sądów powszechnych.
Uchwała Nr XI/40/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała Nr XI/41/15 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr XI/42/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Uchwała Nr XII/43/15 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Uchwała Nr XII/44/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu
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Uchwała Nr XII/45/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
Uchwała Nr XII/46/15 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej
Uchwała Nr XIII/47/15 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej MOK
w Wysokiem Mazowieckiem.
Uchwała Nr XIII/48/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością przesyłu.
Uchwała Nr XIII/49/15 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem na 2016 rok.
Uchwała Nr XIII/50/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Uchwała Nr XIV/51/15 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na
realizację inwestycji drogowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego.
Uchwała Nr XV/52/15 w sprawie zmiany WPF miasta Wysokie Mazowieckie wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018.
Uchwała Nr XV/53/15 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XV/54/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego,
Uchwała Nr XV/55/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
Uchwała Nr XV/57/15 w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji i deklaracji
podatkowych,
Uchwała Nr XV/58/15 w sprawie utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Wysokiem Mazowieckiem,
Uchwała Nr XV/59/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Uchwała Nr XVI/60/15 w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/61/15 w sprawie WPF miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2019
Uchwała Nr XVI/62/15 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik.
Uchwała Nr XVI/63/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną
służebnością przesyłu
Uchwała Nr XVI/64/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
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Uchwała Nr XVIII/66/16 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Uchwała Nr XVIII/67/16 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem.
Uchwała Nr XVIII/68/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez
miasto Wysokie Mazowieckie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Uchwała Nr XVIII/69/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej,
prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.
Uchwała Nr XVIII/70/16 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej.
Uchwała Nr XVIII/71/16 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała Nr XVIII/72/16 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XVIII/73/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XVIII/74/16 w sprawie wyboru delegatów reprezentujących miasto Wysokie
Mazowieckie w organach stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe.
Uchwała Nr XIX/75/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta na pomoc
finansową dla samorządu Województwa Podlaskiego.
Uchwała Nr XIX/76/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Uchwała Nr XX/77/16 w sprawie nadania nazw ulicom miejskim.
Uchwała Nr XX/78/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Uchwała Nr XX/79/16 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała Nr XXI/80/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała Nr XXII/81/16 w sprawie zmiany statutu MOPS w Wysokiem Mazowieckiem.
Uchwała Nr XXIII/82/16 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
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Uchwała Nr XXIII/83/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie na lata 2016-2022.
Uchwała Nr XXIII/84/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście
Wysokie Mazowieckie.
Uchwała Nr XXIII/85/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXIII/86/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXIII/87/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała Nr XXIII/88/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom szkół
i przedszkoli i ustalenie norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz
tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych.
Uchwała Nr XXIII/89/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Uchwała Nr XXIV/91/16 w sprawie regulaminu czystości i porządku w mieście.
Uchwała Nr XXIV/91/16w sprawie zmiany Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała Nr XXIV/92/16 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania
"Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez
przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej i Prusa"
Uchwała Nr XXIV/93/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Uchwała Nr XXV/94/16 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Uchwała Nr XXV/95/16 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością przesyłu.
Uchwała Nr XXV/96/16 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością gruntową
Uchwała Nr XXVI/97/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia
"Związek Samorządów Polskich".
uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska
Pływalnia Wodnik na 2017 rok
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Uchwała Nr XXVI/99/16 w sprawie ustalenia stawki dotacji w 2016 roku na remont zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.
Uchwała Nr XXVI/100/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
Uchwała Nr XXVII/101/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/102/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
Uchwała Nr XXVII/103/16 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie miasta Wysokie Mazowieckie
Uchwała Nr XXVII/104/16 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia
ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom
w przedszkolach i szkołach miejskich

określającego
wysługę lat,
za godziny
zatrudnionym

Uchwała Nr XXVII/105/16 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
odpłatną służebnością przesyłu.
Uchwała Nr XXVIII/106/16 w sprawie utworzenia w mieście Wysokie Mazowieckie
odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała Nr XXVIII/107/16 w sprawie zmian w podziale miasta Wysokie Mazowieckie na
stałe obwody głosowania.
Uchwała nr XXIX/108/16 z dnia 2016-12-19 w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
Uchwała nr XXIX/109/16 z dnia 2016-12-19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017 – 2020
Uchwała nr XXIX/110/16 z dnia 2016-12-19 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016 – 2025
Uchwała nr XXIX/111/16 z dnia 2016-12-19 w sprawie pomocy finansowej Związkowi Gmin
Wiejskich Wojewody Podlaskiego
Uchwała nr XXIX/112/16 z dnia 2016-12-19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata.
Uchwała nr XXIX/113/16 z dnia 2016-12-19 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
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Uchwała nr XXIX/114/16 z dnia 2016-12-19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016
rok.
Uchwała Nr XXX/115/17 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020.
Uchwała nr XXX/116/17 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
Uchwała nr XXX/118/17 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
Uchwała nr XXX/117/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXX/115/17 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020
Uchwała nr XXXI/119/17 w sprawie Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
Uchwała nr XXXI/120/17 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych
opiekunów na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała nr XXXI/121/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała nr XXXI/122/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Wysokie Mazowieckie a Miastem Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XXXII/123/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała nr XXXII/124/17 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę
Miejską Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XXXII/125/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji
Uchwała nr XXXII/126/17 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację
zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na
odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500;
Uchwała nr XXXII/127/17 w sprawie zmieniająca uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XXXII/128/17 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie.
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Uchwała nr XXXII/129/17 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich
Uchwała nr XXXII/130/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Uchwała nr XXXIII/131/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała nr XXXIII/132/17 w sprawie w sprawie wskazania uczniom klas III i VI Szkoły
Podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie.
Uchwała nr XXXIII/133/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
odpłatną służebnością przesyłu.
Uchwała nr XXXIV/134/17 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała nr XXXIV/135/17 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XXXIV/136/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Uchwała nr XXXV/137/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Uchwała nr XXXV/138/17 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Uchwała nr XXXV/139/17 w sprawie przyjęcia od Gminy Klukowo zadań z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Uchwała nr XXXV/140/17 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
Uchwała nr XXXV/141/17 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem.
Uchwała nr XXXV/142/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
Uchwała nr XXXV/143/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Uchwała nr XXXVI/144/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XXXVII/145/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XXXVII/146/17 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała nr XXXVII/147/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Uchwała nr XXXVIII/148/17 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok.
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Uchwała nr XXXVIII/149/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 na ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1
Uchwała nr XXXIII/150/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Jagiellońskiej.
Uchwała nr XXXVIII/151/17 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji
Uchwała nr XXXVIII/152/17 w sprawie zaliczenia miejskiej ulicy Grunwaldzkiej do
kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XXXVIII/153/17 w sprawie zmiany Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XXXVIII/154/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Uchwała nr XXXIX/155/17 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Uchwała nr XXXIX/156/17 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu
budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik na 2018 rok.
Uchwała nr XXXIX/157/17 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXI/96/08 z dnia 26 maja
2008r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni
Wodnik.
Uchwała nr XXXIX/158/17 w sprawie pomocy finansowej gminie Brusy
Uchwała nr XXXIX/159/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Uchwała nr XL/160/17 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/144/17 Rady Miasta
Wysokie Mazowieckie z dn. 17 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Uchwała nr XL/161/17 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XL/162/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego
Uchwała nr XLI/164/17 w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
Uchwała nr XLI/165/17 w sprawie WPF miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2018-2021
Uchwała nr XLI/166/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Uchwała nr XLII/167/18 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 rok
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Uchwała nr XLII/168/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała nr XLII/169/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Okręgowego
Zarządu Podlaskiego Związku Działkowców użytkowania na nieruchomości stanowiącej
własność miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała nr XLII/170/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Uchwała nr XLIV/179/18 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta
Wysokie Mazowieckie na okręgi wyborcze
Uchwała nr XLIV/180/18 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta
Wysokie Mazowieckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr XLIV/181/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Uchwała nr XLVII/189/18 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała nr XLVII/190/18 z dnia 2018-08-31 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania
Uchwała nr XLVII/191/18 w sprawie ustalenia na terenie miasta maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Uchwała nr XLVII/192/18 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad zabytkami na lata
2018-2021
Uchwała nr XLVII/193/18 w sprawie wieloletniego
mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2018-2022

programu

gospodarowania

Uchwała nr XLVII/194/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Uchwała nr XLVIII/195/18 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XLVIII/196/18 w sprawie zmian w statucie miasta Wysokie Mazowieckie
Uchwała nr XLVIII/197/18 w sprawie zmieniająca wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem miasta
Uchwała nr XLVIII/198/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Uchwała nr XLIX/199/18 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Uchwała nr XLIX/200/18 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik na 2019 rok
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Uchwała nr XLIX/201/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Uchwała nr XLIX/202/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Uchwała Nr L/203/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała Nr L/204/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

14. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

W skład urzędu wchodzą następujące referaty oraz komórki o innej nazwie:
1. Referat Organizacyjny – 15 etatów ( w tym Sekretarz Miasta, 5 etatów pracowników
obsługi i informatyk).
2. Referat Finansowy – 7 etatów (w tym Skarbnik Miasta)
3. Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa – 7 etatów
4. Urząd stanu Cywilnego – 3 etaty
5. Komenda Straży Miejskiej – 4 etaty.
6. Pion ochrony.
7. Kancelaria tajna.
W urzędzie istnieją następujące stanowiska kierownicze i zasady kierowania pracą referatów:
1. Zastępca Burmistrza Miasta.
2. Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz, który jednocześnie jest kierownikiem
referatu.
3. Referatem Finansowym kieruje skarbnik, który jest jednocześnie kierownikiem
referatu, przy pomocy jego zastępcy.
4. Referatem Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa kieruje
kierownik referatu, przy pomocy jego zastępcy.
5. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik USC, przy pomocy jego zastępcy.
6. Komendą Straży Miejskiej kieruje Komendant Straży Miejskiej.
7. Pionem ochrony kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
podległy bezpośrednio Burmistrzowi.
8. Kancelarią tajną kieruje kierownik kancelarii tajnej wyznaczony przez Burmistrza
podległy pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.

Pracownicy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie zatrudniani są na kierownicze stanowiska
urzędnicze i stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne
stanowiska pracy. Procedura naboru została określona szczegółowo w regulaminie naboru na
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wolne kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta
Wysokie Mazowieckie. (Zarządzenie Nr 272/06 Burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 12 czerwca 2006 roku). Przeprowadzono 29 konkursów.
Od 2009 roku pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych
podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 października
2008 roku o pracownikach samorządowych oraz w Regulaminie Okresowej Oceny
Pracowników. Ocena dokonywana jest raz na dwa lata. (Zarządzenie Nr 176/09 Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2009 roku).
Pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie w urzędzie na stanowisku urzędniczym,
w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę
przygotowawczą zakończoną egzaminem. Na umotywowany wniosek osoby kierującej
komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może
zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub
umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Obowiązek ten
wniosła ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Służba
przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do
należytego wykonywania obowiązków służbowych. Jest to okres, gdy pracownik, będąc
formalnie zatrudniony na stanowisku urzędniczym, ma dopiero zdobyć niezbędne
umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym. Zasady szczegółowego
sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę
służbę określa Zarządzenie Nr 175/09 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia
31 marca 2009 roku. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest
warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą pracownik składa ślubowanie w obecności Burmistrza Miasta.
Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych latach:
2006 rok – 27 osób w tym 3 osoby obsługi
2007 rok – 29 osób w tym 3 osoby obsługi
2008 rok – 33 osoby w tym 4 osoby obsługi
2009 rok – 35 osób w tym 4 osoby obsługi
2010 rok – 37 osób w tym 4 osoby obsługi
2011 rok – 35 osób w tym 4 osoby obsługi
2012 rok – 34 osoby w tym 4 osoby obsługi
2013 rok – 34 osoby w tym 4 osoby obsługi
2014 rok – 34 osoby w tym 4 osoby obsługi
2015 rok – 37 osób w tym 4 osoby obsługi
2016 rok – 35 osób w tym 4 osoby obsługi
2017 rok – 36 osób w tym 4 osoby obsługi
2018 rok – 35 osób w tym 4 osoby obsługi
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15. Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem- bezpieczeństwo
i porządek w mieście.
Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem została utworzona w strukturze Urzędu Miasta
Uchwałą Nr XV/52/07 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 listopada 2007 roku do
ochrony porządku publicznego na terenie miasta. Od początku spełnia służebną rolę wobec
społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw
człowieka.
Straż Miejska wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego, wynikające
z ustaw i aktów prawa miejscowego, do których należą w szczególności:

1) Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym,
3) Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przez dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) Współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
7) Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te znajdują
się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu
innych osób,
8) Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb gminy.
Zadania te w 2008 roku wykonywało 3 strażników, w latach 2009 – 2016
5 strażników, w latach 2016 – 1018 - 3 strażników, gdyż jedna strażniczka w tym czasie
przebywała na urlopach macierzyńskim i wychowawczym.
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Zestawienie uzyskanych w służbie wyników

2008r

2009r

2010r

2011r

2012r

2013r

2014r

2015r

2016r

Wykroczeni
a ogółem
(pouczenia
+ mandaty
492 1 322
995
965
931
868
925
684
759
+ wnioski +
inne
organy)
Ukarano
114
437
327
314
309
289
210
115
147
mandatami
Na sumę
12200 44 250 33 050 32 750 32 150 29 350 22 000 11 800 15 100
Pouczono
Wnioski do
sądu
Przekazano
innym
organom

2017r

2018r

Razem
(2008r2018r)
+ 2019r

381

354

8676

74

38

2362

7 250

4 150

244 030

347

840

616

586

542

507

630

484

506

203

227

5468

28

35

50

62

76

69

81

84

103

103

88

779

3

10

2

3

4

3

4

1

3

1

1

35

W omawianym okresie wysokomazowiecka straż miejska ujawniła 8644 wykroczenia.
W stosunku do sprawców ich popełnienia najwięcej zastosowano pouczeń – 5468, co stanowi
63.0%. Mandatami karnymi ukarano 2362 osoby t.j. 27.2% na sumę 231850 złotych.

Porównując strukturę zastosowanych przez strażników miejskich środków prawnych należy
wskazać, że nastąpił spadek zarówno środków typowo represyjnych jak i środków
oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Na dość wysokim poziomie utrzymuje
się wskaźnik sporządzonych wniosków o ukaranie do sądu. Strażnicy przede wszystkim
pouczają, zaś karzą za wykroczenia o wyższej społecznej szkodliwości. Działania strażników
mają służyć zapobieganiu popełniania czynów zabronionych. Powodem spadku ujawnialności
wykroczeń może być zmniejszenie stanu osobowego – 2 nieobsadzone wakaty lub też
poprawa stanu porządku w mieście.

Od wielu lat podstawową tendencją jest wyznaczanie Straży Miejskiej roli formacji
wspomagającej wysokomazowiecką Policję w walce z przestępczością pospolitą,
zakłóceniami porządku publicznego oraz patologiami społecznymi. W tym zakresie
wykazujemy wzmożoną aktywność. Na podstawie zawartego z Policją porozumienia pełnione
są wspólne służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych.
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Zestawienie Interwencji Straży Miejskiej w latach 2009 – 2018

Kategoria
Lp. zgłoszonej
interwencji
1.

2.

Drogowe:
Nieprawidłowe
parkowanie
pojazdów:

Rok zgłoszenia
Razem
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

17

26

17

20

26

17

41

44

30

20

- na chodniku

5

9

4

6

7

3

7

8

4

2

55

- na trawniku

2

3

1

-

2

1

1

7

6

2

25

3

6

5

5

5

3

8

14

11

8

68

5

8

3

2

3

1

6

2

9

5

44

5

6

3

19

5

19

17

16

3

10

103

- niestosowanie
się do znaków
- blokowanie
wyjazdów z
bram, garaży i
wyjazdów
Zakłócanie
porządku
publicznego

%

258 23,5%

9,4%

3.

Brak opieki nad
zwierzętami

8

11

5

25

10

14

17

15

31

26

162 14,8%

4.

Naruszenia
przepisów
porządkowych

5

15

12

18

35

40

55

55

50

62

347 31,6%

Nieprzestrzeganie
przepisów p. poż.

2

1

1

-

1

-

1

2

-

1

9

0,8%

3

5

4

12

9

5

10

8

17

16

89

8,1%

4

2

3

3

3

8

8

11

7

10

59

5,4%

2

3

4

7

7

3

3

6

19

17

71

6,4%

46

69

49

104

96

106

152

157

157

162

1098

100%

5.
6.

8.

Nieprzestrzeganie
przepisów do
ochrony
środowiska
Naruszanie
przepisów
Ustawy o
Wychowaniu i
Trzeźwości i
Przeciwdziałaniu
Alkoholizmowi
Inne:

9.

Razem:

7.
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Z przedstawionych w powyższej tabeli danych da się zauważyć stały wzrost zgłaszanych
straży miejskiej interwencji. W omawianym okresie strażnicy podjęli 1098 interwencje.
Najwięcej bo 36.1 % dotyczyło spraw porządkowych. Liczba ich systematycznie wzrasta.
Znaczna jest także liczba zgłoszeń 23.5 % dot. naruszeń przepisów Prawa o Ruchu
Drogowym.

Ponadto strażnicy:


zabezpieczyli 68 miejsc i różnych zdarzeń do czasu przybycia Policji bądź innych
służb właściwych do zabezpieczania zagrożenia,



doprowadzili do Policji 14 osób – głównie nietrzeźwych oraz 26 osób znajdujących
się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu i życiu lub zagrażających życiu lub
zdrowiu innych osób.

Priorytetem są zadania związane z estetyką miasta i ochroną środowiska. Patrole piesze
w ramach służby obchodowej sprawdzają czystość parków, skwerów, ulic czy koryta rzeki
Brok. Od początku istnienia straż miejska organizuje wiosenne i jesienne akcje porządkowe
p.h. „Weź rzekę pod opiekę”.
Dodatkowo Straż Miejska włącza się do realizacji programów prewencyjnych skierowanych
do dzieci i młodzieży. Realizujemy także zadania o charakterze administracyjno –
porządkowym poprzez egzekwowanie przepisów porządkowych, doprowadzanie
nietrzeźwych do miejsca zamieszkania. Wspólnie z pracownikami MOPS-u sprawdzane są
„pustostany” oraz domniemane miejsca pobytu osób bezdomnych zagrożonych
wychłodzeniem organizmu w okresie zimowym.
Straż Miejska zabezpiecza także różnego rodzaju imprezy masowe i uroczystości
organizowane na rzecz społeczności lokalnej, takie jak festyny, koncerty, wystawy, biegi
i wyścigi uliczne m. in.:










Święta 3 Maja i 11 Listopada
Dni Miasta
Światowe Święto Mleka z Mlekovitą
Święto Powiatu
Wizyty polityków (Prezydenta, Premiera, ministrów)
Pielgrzymki i Święta Kościelne
Zaduszki i Święto Zmarłych
Imprezy Kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury
Imprezy sportowe m. in.:
- Biegi uliczne z okazji Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Wysokomazowieckie 24 godzinne Maratony Rowerowe
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- Biegi uliczne z okazji „Dnia Dziecka”
- Mecze drużyny piłkarskiej „Ruch” Wysokie Mazowieckie
- Międzynarodowe mecze reprezentacji Polski juniorów
- Wyścigi kolarskie „Dookoła Mazowsza” i „O Puchar Ministra Obrony
Narodowej”.

Od pięciu lat Straż Miejska organizuje szkolenie i egzaminowanie uczniów
wysokomazowieckich szkól na kartę rowerową. We współpracy z Polskim Czerwonym
Krzyżem organizujemy konkursy plastyczne w szkołach podstawowych przygotowując dla
uczestników nagrody i upominki. We współpracy z wysokomazowieckim Starostą
organizujemy coroczne „Turnieje Wiedzy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. We
współpracy z Oddziałem Rejonowy PCK przygotowujemy i prowadzimy „Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia”.
We współpracy z „Uniwersytetem III Wieku” corocznie zabezpieczamy imprezę rekreacyjną
- „Nordic Walking” jak też przygotowujemy i prezentujemy dla „studentów” zajęcia studyjne
i wykłady m. in. „Zagrożenie środowiska naturalnego”, „Niebezpieczeństwa z internetu”,
„Sposoby przestępczej działalności ze strony oszustów i naciągaczy”

Dyslokacja służb patrolowych wynikała z realizacji codziennych zadań strażników,
z prowadzonego rozpoznania i identyfikacji miejsc najbardziej zagrożonych na podstawie
własnych obserwacji, informacji otrzymywanych z Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie zgłoszeń mieszkańców za pomocą aplikacji
„Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” oraz na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez
Straż Miejską z uwzględnieniem zgłoszeń i spostrzeżeń zamieszczanych przez mieszkańców
w internecie bądź bezpośrednio kontaktujących się drogą telefoniczną.
Teren miasta jest podzielony na sektory, które są objęte służbą patrolową i w zależności od
potrzeb są one pod nadzorem Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.
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16. Działalność Urzędu
Mazowieckiem

Stanu

Cywilnego

w

Wysokiem

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiem Mazowieckiem swoją działalnością obejmuje miasto
i gminę Wysokie Mazowieckie. Przechowuje księgi stanu cywilnego z lat 1946-2018
zawierające 76.863 akt oraz dokumentację zbiorczą do przechowywanych akt oraz do tych,
które zostały zarejestrowane w Systemie Rejestrów Państwowych. Tutejszy Urząd Stanu
Cywilnego posiada również księgi parafialne, wyznania rzymskokatolickiego z Wysokiego
Mazowieckiego i Jabłonki Kościelnej oraz księgi wyznania mojżeszowego. Obejmują one lata
1911-1945 i zawierają około 12.000 akt.

W minionym 20 leciu zarejestrowano następującą liczbę zdarzeń z zakresu stanu cywilnego:
Wyszczególnienie

Liczba ogółem z lat 1998-2018

Sporządzone akty urodzenia

10300

Sporządzone akty małżeństwa,

1892

w tym:
cywilne (od 1999):

357

Sporządzone akty zgonu

5057

Z tych zbiorów - bazują na danych statystycznych przekazywanych do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego – przykładowo, w latach 2009-2014 wydawano średnio rocznie około 5.000
odpisów.
Od momentu uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych tj. od 01 marca 2015 roku
z przechowywanych ksiąg stanu cywilnego przeniesiono 10.500 akt, z których interesanci
mogą pozyskać odpisy w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski.
Na szczególną uwagę zasługują uroczystości organizowane parom małżeńskim, które
w jednym związku małżeńskim przeżyły pięćdziesiąt lat i więcej. W ostatnich dwudziestu
latach z inicjatywy Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono
201 par małżeńskich.
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Do zadań pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Wysokie Mazowieckiem należy również
wydawanie dowodów osobistych mieszkańcom miasta Wysokie Mazowieckie, a od 01 marca
2015 roku wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wystąpią z wnioskiem
do tutejszego urzędu. Z tego tytułu obecnie obsługiwanych jest rocznie około 1100
interesantów, a przeciętny czas oczekiwania na dokument wynosi około trzech tygodni.
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17. Dane
demograficzne
w wybranych latach

miasta

Wysokie

Mazowieckie

LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA W POSZCZEGÓLNYCH
LATACH WG STANU NA 31 XII

10000
8000
6000

9534

9588

9533
4931

4971
4617

9318

4939
4594

4603

4865
4453

ogółem
mężczyźni

4000

kobiety

2000

0
rok 1999

rok 2009

rok 2013

rok 2018

Pobyt stały lub czasowy
Miasto Wysokie Mazowieckie (2013011)
grupowanie datą dzienną
na dzień 2009-12-31
Wiek
Mężczyzn
Kobiet

Ogółem

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci

Kryteria wyszukiwania:

0-2
3

175
59

148
45

323
104

4-5

98

81

179

6

46

47

93

7

49

41

90

8-12

263

250

513

13-15

199

147

346

16-17

127

151

278

18

82

82

164

19-65

3197

0

3197

19-60
> 65

0
368

3222
0

3222
368

> 60

0

838

838

ogółem

4663

5052

9715
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na dzień 2013-12-31
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
156
54
129
53
55
237
148
106
62
3247
0
400
0
4647

Kobiet
154
54
107
51
43
209
158
116
52
0
3122
0
973
5039

Ogółem
310
108
236
104
98
446
306
222
114
3247
3122
400
973
9686

na dzień 2018-12-31
Mężczyzn Kobiet
Ogółem
0-2
165
155
320
3
53
56
109
4-5
94
118
212
6
55
57
112
7
53
55
108
8-12
287
250
537
13-15
135
120
255
16-17
106
93
199
18
45
51
96
19-65
3005
0
3005
19-60
0
2817
2817
> 65
508
0
508
> 60
0
1207
1207
ogółem
4506
4979
9485

Wiek
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STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
WG WIEKU NA DZIEŃ 31 XII 2018R.
POBYT STAŁY

313

102

1199

200

103

108

524
253

506

180
93

2977

2760
0-2 lata

3 lata

4-5 lat

6 lat

7 lat

8-12 lat

13-15 lat

16-17 lat

18 lat

19-65 mężczyźni

19-60 kobiety

> 65 mężczyźni

>60 kobiety

Źródło: opracowanie na podstawie statystyki programu SelWin (ewidencja ludności)
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18. Stypendia Burmistrza Miasta
Przyznawane od 2009r., wprowadzone Uchwałą Nr XXXI/141/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 19, poz. 201).
Aktualna podstawa prawna: art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 t.j. z późn. zm.) UCHWAŁA NR XLII/202/14 RADY
MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu
postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie” w związku z Uchwałą Nr XLI/200/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Wysokie
Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 2187)
rok szkolny
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

łączna ilość
przyznanych
stypendiów

za osiągnięcia
naukowe
34
54
43
43
44
51

za osiągnięcia
sportowe
33
52
41
38
39
44

za osiągnięcia
artystyczne
1
2
2
2
2
1

3
3
6

Wysokość stypendium 100,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

18.1.

Pomoc materialna uczniom – stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Przyznawane od 2005r., wprowadzone obowiązującą aktualnie uchwałą nr XXX/110/05 Rady
Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w mieście
Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 113, poz. 1356)
Podstawa prawna: art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2018r. poz. 1457 t.j. z późn. zm.)
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rok szkolny
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

ilość
ilość wniosków
przyznanych
o
stypendium
stypendiów
szkolne
szkolnych
26
30
26
19
13
21

21
22
20
18
11
21

ilość
ilość wniosków
przyznanych
o
zasiłek
zasiłków
szkolny
szkolnych
0
2
0
0
1
0

0
2
0
0
1
0

Stypendium przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
Wysokość stypendium zależy od kryterium dochodowego.
Środki finansowe przeznaczone na ww. cel – dotacja 80%, środki własne 20%

Środki finansowe wykorzystane na pomoc materialną uczniom – stypendia i zasiłki szkolne
rok
2014
2015
2016
2017
2018

dotacja z budżetu
(80%)
17904,00
5217,61
13184,78
9055,42
11443,93

wkład własny (20%)
4565,40
1315,10
3329,14
2263,58
2860,98

łącznie
22469,40
6532,71
16513,92
11319,38
14304,91

19. Ochotnicza Straż Pożarna
W 2011 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
Działalność jednostki finansowana jest przez budżet miasta oraz dotację celową otrzymaną
z budżetu państwa, która wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem,
Zapewnienie mobilności i dyspozycyjności jednostek OSP oraz bezpieczeństwa
indywidualnego strażaków i należnych świadczeń. W celu zapewnienia większej mobilności i
dyspozycyjności jednostki, miasto zakupiło dla OSP nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
wartości 680 498,01 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 578 428,30 zł w ten sposób w akcjach mogą uczestniczyć dwa pojazdy.
Łączna kwota środków finansowych przeznaczona przez Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie na utrzymanie jednostki OSP w 2011 roku wyniosła 735.837,28 zł.

90

W 2012 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
Działalność jednostki finansowana jest przez budżet miasta oraz dotację celową otrzymaną
z budżetu państwa, która wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem, (wysokość
otrzymanej dotacji 3365 zł przeznaczona została na zakup aparatu dróg oddechowych).
W celu zapewnienia większej mobilności jednostki, miasto przy współfinansowaniu
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego( 5 tys.zł dofinansowania) zakupiło
dla OSP motopompę. w miarę potrzeb dokonywane są remonty strażnicy - w związku
z planowanym w 2013 r. zamontowaniem nowej bramy garażowej i powiększeniem garażu na
dwa stanowiska, w budynku przeprowadzany jest remont, który finansowany jest przez urząd
- 9 164 zł.
Łączna kwota środków finansowych przeznaczona przez Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie na utrzymanie jednostki OSP w 2012 roku wyniosła 77 122 zł.
W 2013 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
Działalność jednostki finansowana była przez budżet miasta, dotację celową otrzymaną
z budżetu państwa, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która wykorzystywana jest
zgodnie z jej przeznaczeniem, wysokość otrzymanej dotacji 5810 zł (przeznaczona została na
zakup 7 par butów bojowych i dwóch pasów bojowych) oraz dotacji ze Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w wysokości 3900 zł ( zakup 10 par mundurów galowych
i 10 par mundurów koszarowych).
Zapewnienie mobilności i dyspozycyjności jednostek OSP oraz bezpieczeństwa
indywidualnego strażaków i należnych świadczeń. W związku z powiększeniem garażu na
dwa stanowiska, w budynku przeprowadzany został remont. Na I piętrze budynku powstały
dodatkowo dwa pomieszczenia, na potrzeby orkiestry OSP. Przeprowadzane prace
remontowe finansowane były przez urząd miasta w wysokości 6 810 zł
Łączna kwota środków finansowych przeznaczona przez Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie na utrzymanie jednostki OSP w 2013 roku wyniosła 70 534 zł.
W 2014 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
Działalność jednostki finansowana była przez budżet miasta, dotację celową otrzymaną
z budżetu państwa z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która wykorzystywana jest
zgodnie z jej przeznaczeniem, wysokość otrzymanej dotacji 6167 zł przeznaczona została na
zakup sprzętu ( pilarki spalinowej, zestawu ratowniczego do pilarki) oraz dotacji ze Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w wysokości 3710 zł (zakup umundurowania
strażackiego). Został przeprowadzony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy budynku OSP, który zakłada remont dachu i jego docieplenie, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, docieplenie i elewację zewnętrzną budynku, montaż masztów.
Dokumentacja finansowana była ze środków własnych urzędu w kwocie 7 626 zł.
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- zapewnienie mobilności i dyspozycyjności jednostek OSP oraz bezpieczeństwa
indywidualnego strażaków i należnych świadczeń.
Łączna kwota środków finansowych przeznaczona przez Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie na utrzymanie jednostki OSP w 2014 roku wyniosła 56 276,94 zł.
W 2015 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
Działalność jednostki finansowana była przez budżet miasta, dotację celową otrzymaną
z budżetu państwa, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w wysokości 4092 zł, za
którą zakupiono sprzęt i wyposażenie strażackie oraz dotacji ze Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w wysokości 4459 zł, za którą zakupiono umundurowanie i wyposażenie
strażackie.
- zapewnienie mobilności i dyspozycyjności jednostek OSP oraz bezpieczeństwa
indywidualnego strażaków i należnych świadczeń.
Łączna kwota środków finansowych przeznaczona przez Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie na utrzymanie jednostki OSP w 2015 roku wyniosła 64 149,23 zł.
W 2016 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
Działalność jednostki finansowana była przez budżet miasta, dotację celową otrzymaną
z budżetu państwa, która wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem, ( wysokość
otrzymanej dotacji 7738 zł + dofinansowanie z budżetu miasta 2000 zł), za którą zakupiono
sprzęt pożarniczy: oraz dotacji ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w wysokości
2670 zł,
- zapewnienie mobilności i dyspozycyjności jednostek OSP oraz bezpieczeństwa
indywidualnego strażaków i należnych świadczeń.
Łączna kwota środków finansowych przeznaczona przez Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie na utrzymanie jednostki OSP w 2016 roku wyniosła 65 273,08 zł.
W 2017 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
Działalność jednostki finansowana była przez budżet miasta, dotację celową otrzymaną
z budżetu państwa ( z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 20 000 zł,
która była wykorzystywana jako dofinansowanie do wymiany bramy garażowej w budynku
remizy, dofinasowanie miasta do inwestycji 21 741 zł), dotacji ze Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w wysokości 1410zł.(dofinansowano zakup mundurów strażackich
koszarowych i umundurowania), dofinansowanie miasta do inwestycji 3.017 zł oraz
z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 3 000 zł zakup wentylatora oddymiającego,
dofinansowanie miasta do zadania 1538 zł.
- Zapewnienie mobilności i dyspozycyjności jednostek OSP oraz bezpieczeństwa
indywidualnego strażaków i należnych świadczeń

92

Łączna kwota środków finansowych przeznaczona przez Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie na utrzymanie jednostki OSP w 2017 roku wyniosła 75 490,56 zł.
W 2018 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
Przeprowadzony został remont budynku osp w kwocie 234 615,51 zł, w całości sfinansowany
z budżetu miasta;
- W ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zakupiony
został defibrylator, dofinasowanie w wysokości 5000,00 zł, z budżetu miasta 290 zł.;
- W ramach złożonego wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości do Funduszu
Sprawiedliwości, otrzymano dotację w wysokości 11 252,34 zł, środki własne -113,66 zł na
zakup sprzętu i narzędzi wykorzystywanych podczas akcji ratunkowych;
- W ramach wniosku z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
otrzymano dotacje w wysokości 27 000 zł zakupiono umundurowanie i sprzęt ppoż.;
- Z otrzymanej dotacji celowej otrzymaną z budżetu państwa, z Krajowego Systemu
Ratowniczo- Gaśniczego wysokości 9 800 zł zakupiono cylinder rozpierający do zestawu
Lukas nożyco-rozpieracz, dofinasowanie miasta do inwestycji 1 254 zł;
- Zapewnienie mobilności i dyspozycyjności jednostek OSP oraz bezpieczeństwa
indywidualnego strażaków i należnych świadczeń (dokonywane są przeglądy, naprawy
i konserwacje, zapewniana jest niezbędna ilość materiałów pędnych, smarów; zapewniona
jest łączność w selektywnym systemie powiadamiania strażaków o zdarzeniach, członkowie
jednostki kierowani są na badania lekarskie i szkolenia, ubezpieczeni są od nieszczęśliwych
wypadków podczas akcji ratunkowych, wypłacany jest ekwiwalent za udział w działaniach
ratowniczych oraz udział w ćwiczeniach i szkoleniach, miasto pokrywa rachunki za
ogrzewanie budynku i energię elektryczną).
Łączna kwota środków finansowych przeznaczona przez Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie na utrzymanie jednostki OSP w 2018 roku wyniosła 323 161,64 zł.

20. WSpółpraca z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy
(ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. art.7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1). Rada
Miasta Wysokie Mazowieckie co rocznie przyjmuje Uchwałą program współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi (art. 5a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.).
Celem głównym współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi
jest :




budowanie partnerstwa służącego rozpatrywaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;
wzmacnianie roli aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę oraz jej tradycje;
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podnoszenie jakości i wzrost efektywności realizacji zadań publicznych;
wzrost udziału organizacji pozarządowych w realizację zadań Miasta oraz zwiększenie
wpływu obywateli na kreowanie polityki samorządu w skwerze zadań publicznych;

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego oparta jest o zasady: pomocniczości, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron.
W ramach programów współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie przedstawiane są
organizacjom zadania, w realizację których mogły włączać się one jako realizatorzy zadań na
rzecz miasta i jego mieszkańców. Zadania z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych
i objęcia członków rodzin z problemami uzależnienia pomocą materialną i psychospołeczną.
Ponadto udział Grupy Rekonstrukcji Historycznej PLIS w promocji patriotyzmu i tradycji
narodowej podczas świąt: Konstytucji 3 Maja, Niepodległości 11 Listopada, Wojska
polskiego, Żołnierzy Wyklętych i w innych działaniach całorocznych, w tym współpraca
z placówkami edukacyjnymi na terenie miasta.
Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomani dotyczące prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych,
które obejmowały m.in.:
1. Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej (minimum trzy drużyny)
w rozgrywkach ligowych oraz turniejach,
2. Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego w rozgrywkach
ligowych oraz turniejach,
3. Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,
4. Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
5. Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych judo.
6. Wychowanie patriotyczne, kultywowanie tradycji narodowych i wojskowych,
organizacja świąt państwowych.
Zadania z zakresu objęcia członków rodzin z problemami uzależnienia pomocą materialną
i psychospołeczną obejmowały m.in.:
1. współorganizowanie kolonii wypoczynkowo - terapeutycznych na terenie Polski dla
dzieci z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.
Ponadto w ramach realizacji Uchwał Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie rozwoju
sportu w Mieście Wysokie Mazowieckie w formie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
sportowych realizowano zadania:
1. Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych piłki nożnej
i piłki siatkowej,
2. Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i młodzieżowych tenisa stołowego
w rozgrywkach ligowych oraz turniejach,
3. Szkolenie i prowadzenie drużyny piłki nożnej w rozgrywkach III ligi piłki nożnej.
W ramach programu współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego Burmistrz Miasta współpracował
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ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi funkcjonującymi w różnych obszarach
życia społecznego, którym udzielił różnorodnego wsparcia w realizacji wspólnych zadań.
Były to m.in.:
1. Miejski Klub Sportowy RUCH - korzystanie ze stadionu miejskiego na zasadzie
użyczenia.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” – nieodpłatne korzystanie z obiektów
sportowych, w szczególności przy Szkole Podstawowej Nr 1.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Max Basket” – nieodpłatne korzystanie z obiektów
sportowych, w szczególności przy Gimnazjum.
4. Klub Tenisa Stołowego – nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych i szkolnych.
5. Klub Sportowy „Budo Kai Karate” – nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych
i szkolnych, wsparcie organizacji Mistrzostw Kyokushin Budo Kai Karate
6. Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” - nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń
w Miejskim Ośrodku Kultury na działalność statutową, wsparcie finansowe
działalności profilaktycznej i terapeutycznej, a także uroczystych obchodów kolejnej
rocznicy powstania klubu; opłata za usługi telefoniczne, zakup artykułów biurowych
i środków czystości.
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku – nieodpłatnie udostępniono lokal w Miejskim Ośrodku
Kultury na działalność statutową, w tym wykłady. Stowarzyszenie posiada bezpłatnie
na stronie miasta swoją zakładkę.
8. Polski Związek Niewidomych Koło w Wysokiem Mazowieckiem - udostępniono
nieodpłatnie pomieszczenia na organizowanie uroczystych spotkań.
9. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie – w Miejskim Ośrodku Kultury
udostępniono nieodpłatnie pomieszczenie na działalność statutową oraz na
prowadzenie „Izby Ziemi Wysokomazowieckiej".
10. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie" - udostępniono
nieodpłatnie pomieszczenia na siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury oraz wynajęto
odpłatnie pomieszczenie magazynowe w budynku przy ul. Armii Krajowej 1.
Stowarzyszenie posiada bezpłatnie na stronie miasta swoją zakładkę.
11. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NATURA" udostępniono
pomieszczenia w Gimnazjum na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej osób
niepełnosprawnych.
12. Ochotnicza Straż Pożarna Wysokie Mazowieckie – wsparcie finansowe ochrony
przeciwpożarowej: m.in. utrzymanie wozu gaśniczego, zakup sprzętu, szkolenia
strażaków, orkiestra.
13. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS –
współpraca przy organizacji świąt narodowych: Konstytucji 3 Maja i Niepodległości
11 Listopada oraz Dnia Żołnierzy Wyklętych; udostępnianie pomieszczeń, wsparcie
finansowe.
14. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Obwód Wysokie Mazowieckie –
udostępnianie pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury.
15. Związek Sybiraków – Koło w Wysokiem Mazowieckiem – wsparcie działalności
statutowej.
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16. Związek Harcerstwa Polskiego – wsparcie organizacyjne drużyn zuchowej
i harcerskich w działalności statutowej, udostępnienie pomieszczeń w szkole, zakup
sprzętu biwakowego.
17. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – wsparcie organizacyjne i finansowe drużyny
harcerzy w działalności statutowej, udostępnienie pomieszczeń w MOK na harcówkę
i w Szkole Podstawowej Nr 1 na organizację obozu w okresie ferii zimowych, zakup
namiotu.
18. Stowarzyszenie Oświatowe „Jagiellończyk” – wsparcie w organizacji
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej.
19. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Perła” – wsparcie
organizacyjne i finansowe udziału reprezentacji miasta w Sportowym Turnieju Miast
i Gmin.
20. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropelka” –
wsparcie organizacyjne promocji zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa
poprzez udostępnianie pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury, OSP, sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie na organizację akcji poboru
krwi, spotkań promocyjnych, Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia,
Olimpiady Wiedzy o Krwi, Honorowym Krwiodawstwie i PCK oraz innych
konkursów.
21. Stowarzyszenie Oświatowe „Świat Malucha” – korzystanie z pomieszczeń
przedszkola w zakresie współpracy stowarzyszenia z Przedszkolem Miejskim Nr 1
„Świat Malucha”.
22. Stowarzyszenia i ruchy katolickie przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Wysokiem
Mazowieckiem – wsparcie organizacyjne i finansowe półkolonii „Wakacje z Bogiem”,
obozu w górach (w okresie ferii zimowych), udziału w Światowych Dniach Młodzieży
oraz innych spotkań młodzieży katolickiej, w tym spotkania noworocznego.
23. Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki” w Brańsku – wsparcie organizacyjne za
pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Kultury organizacji kolejnej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania”.
24. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” – współpraca
w zakresie rozwoju lokalnego miasta Wysokie Mazowieckie, udostępnianie
pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, w tym sali
konferencyjnej.
25. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "BRATEK"organizacyjne oraz finansowe w działalności statutowej Stowarzyszenia.

wsparcie

21. Ochrona zdrowia
Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych
od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
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W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu; 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
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 opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.

Realizacja wyżej wymienionych zadań, prowadzona jest w postaci Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego część strategii
rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy,
uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
co roku opracowany na podstawie informacji od instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych
posiadających wiedzę na temat nadużywania alkoholu, a także używania środków
psychoaktywnych oraz występującej przemocy w rodzinie, informacje i doświadczenia
z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwały
podejmowane przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1999 r. do 2019 r.:
1) Uchwała Nr VI/21/99 Rady Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 17 lutego 1999
r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 1999 r.
2) Uchwała Nr XVIII/87/2000 Rady Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 21 marca
2000 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2000 rok.
3) Uchwała Nr XXVIII/125/01 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 lutego 2001
roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2001 rok.
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4) Uchwała Nr XLI/187/02 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2002 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2002 rok.
5) Uchwała Nr VI/25/03 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 lutego 2003 roku w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2003 rok.
6) Uchwała Nr XVIII/62/04 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2004 rok.
7) Uchwała Nr XIX/64/04 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 marca 2004 r. w
sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2004 r.
8) Uchwała Nr XXIX/106/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2005
roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2005 r.
9) Uchwała Nr XL/159/06 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2006 roku w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2006 rok.
10) Uchwała Nr XLII/168/06 Rady Miasta Wysokie mazowieckie z dnia 27 kwietnia 2006
roku zmieniająca Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2006 rok.
11) Uchwała Nr V/15/07 Rady Miasta Wysokie mazowieckie z dnia 28 lutego 2007 roku w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz narkomanii na 2007 rok.
12) Uchwała Nr XVIII/73/08 Rady Miasta Wysokie mazowieckie z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych oraz narkomanii na 20018 rok.
13) Uchwała Nr XXXIII/144/09 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 20019
roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz narkomanii na 2009 rok.
14) Uchwała Nr XLV/191/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 rok.
15) Uchwała Nr V/17/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2011 roku w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii na 2011 rok.
16) Uchwała Nr XVI/82/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 20152 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii na 2012 rok.
17) Uchwała Nr XXVIII/140/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 lutego 2013
roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2013 rok.
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18) Uchwała Nr XXXIX/188/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii na 2014 rok.
19) Uchwała Nr V/10/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 lutego 2015 w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii na 2015 rok.
20) Uchwała Nr XVIII/66/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii na 2016 rok.
21) Uchwała Nr XXXI/119/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2017
roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 rok.
22) Uchwała Nr XLII/167/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 rok.
23) Uchwała Nr V/23/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 11 marca 2019 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok.
Cele Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii:













Podnoszenie społecznej świadomości mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie na
temat skutków uzależnień.
Leczenie i profilaktyka osób uzależnionych zamieszkałych na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie- pijących szkodliwie i ryzykownie, sięgających po narkotyki
i dopalacze.
Ograniczanie zjawiska polegającego na eksperymentowaniu z substancjami
psychoaktywnymi przez dzieci i młodzież.
Wspieranie szkół z terenu miasta Wysokie Mazowieckie realizujących programy
prozdrowotne i profilaktyczne oraz zajęcia pozalekcyjne będące alternatywą dla oferty
nieformalnych, destrukcyjnych grup społecznych.
Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Wysokie
Mazowieckie poprzez: wspieranie rodzin, stowarzyszeń, klubów i świetlicy
środowiskowej.
Współpraca z instytucjami skupiającymi dzieci i młodzież w celu promowania
zdrowego stylu życia, umożliwiania aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez
organizację zajęć sportowych, kulturalnych, turystycznych, itp. - oddziaływanie
profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży;
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie stosowanej przez osoby uzależnione od
alkoholu i narkotyków.
Monitorowanie zasad sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży na terenie miasta
Wysokie Mazowieckie.
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Przy realizacji Miejskiego Programu Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie współdziała z:
1. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Miejską Komisja ds. Rodziny
3. Poradnią Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (w ramach
kontraktu z NFZ)
4. Punktem Konsultacyjnym Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
5. Środowiskową Świetlicą Socjoterapeutyczną ARKADIA
6. Klubem Rodzin Abstynenckich”Łabędź”
7. Powiatową Komendą Policji
8. Strażą Miejską
9. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
10. Zespołem Interdyscyplinarnym
11. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
12. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
13. Miejskim Ośrodkiem Kultury
14. Sądem Rejonowym, kuratorami sądowymi
15. Prokuraturą Rejonową
16. Szkołami i placówkami oświatowymi,
17. Parafiami Rzymsko-Katolickimi
18. Stowarzyszeniem”Bliżej Ciebie”
19. Klubami sportowymi i organizacjami społecznymi.
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22. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem jest samorządową
jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 22/IV Rady Miasta w Wysokiem
Mazowieckiem z dnia 6 maja 1992 roku.
Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wysokiem Mazowieckiem według stanu na dzień 31.12.2018r. zatrudniał 13 osób:
kierownika, głównego księgowego, czterech pracowników socjalnych, trzy opiekunki,
inspektora do obsługi dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i dodatku
energetycznego, inspektora do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
i karty dużej rodziny oraz dwóch młodszych referentów do obsługi świadczenia
wychowawczego oraz świadczenia”Dobry Start’’. Zatrudnialiśmy również na umowę zlecenie
logopedę świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz asystenta rodziny
wspierającego rodziny dysfunkcyjne z problemem opiekuńczo-wychowawczym.
Adresatami działań pomocy społecznej są osoby i rodziny z grup szczególnego ryzyka.
Pomoc społeczna ma nie tylko wspierać rodzinę, ale także reagować na nowe sytuacje,
w których się ona znalazła.
Celem pomocy społecznej jest:
 zaspokajanie uzasadnionych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin
oraz integracji ze środowiskiem.
Praca Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest w szczególności na:






pomoc finansową;
pomoc rzeczową;
pomoc instytucjonalną;
pomoc w formie usług opiekuńczych;
pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania
ról społecznych i zawodowych.

W 2018 roku bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 86 środowisk rodzinnych liczących
158 osób i tak:



pomocą finansową objęto 69 rodzin
pomocą niefinansową ( tj. usługi opiekuńcze pomoc rzeczowa) objęto 19 rodzin.

Znaczącą formą pomocy jest także praca socjalna, którą objęto 102 środowiska rodzinne
liczące 183 osoby. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym ( niski poziom wykształcenia, brak pracy,
niewydolność opiekuńczo – wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).
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Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała w szczególności na:
1) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów
uzależnień, przemocy itp.;
2) poradnictwie w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy
w załatwianiu spraw urzędowych;
3) pomocy w uzyskaniu niezbędnych środków do życia przy wykorzystaniu posiadanych
umiejętności i uprawnień, m. in. w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych,
uzyskaniu bądź podwyższeniu alimentów, rekomendowaniu do uzyskania wsparcia ze
środków organizacji pozarządowych;
4) dążeniu do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pomoc
w złożeniu wniosku o przydział mieszkania, w spłacie należności czynszowych,
uzyskaniu dodatku mieszkaniowego itp.
Realizując zadania związane z pracą socjalną, pracownicy ośrodka systematycznie
współdziałali z innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądem, policją,
szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz uczestniczyli
w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych
gminom, zadań własnych gminy oraz zadań objętych programami rządowymi.
W wyniku prowadzonej działalności w 2018r. realizowano następujące zadania:

22.1.

Zadania zlecone gminy

W 2018 roku na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wykorzystana
dotacja w wysokości 33 656,44 zł. przedstawia się następująco:



specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono dla 1 dziecka na kwotę 10 240 zł.
składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 13 osób pobierających świadczenia
rodzinne na kwotę 19 314,36 zł.
 z dodatku energetycznego skorzystało 8 rodzin na kwotę 844,02 zł.
 na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 289,18 zł. (wydano 96 kart
w 20 rodzinach)
 wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki wypłacono 1 osobie na kwotę
2 968,88zł.
W 2018 roku wykorzystanie dotacji w wys. 2 140 216,09 zł. na wypłatę świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco:
 zasiłki rodzinne z dodatkami otrzymało 194 rodziny na kwotę 768 475,08 zł.
 Świadczenie rodzicielskie otrzymało 26 osób na kwotę 146 170 zł.
 zapomogę z tyt. urodzenia dziecka ( tzw. becikowe ) otrzymało 88 rodzin na kwotę
88 000 zł.



zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 165 osób na kwotę 307 329 zł.
świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 24 osoby na kwotę 439 649 zł.
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składkę na ubezpieczenie społeczne opłacono za 23 osoby na kwotę 105 145 zł.
z funduszu alimentacyjnego skorzystało 28 rodzin na kwotę 199 720 zł.
specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 3 osobom na kwotę 20 655 zł.
zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 osobie na kwotę 6 440 zł.
koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 58 633,01
zł.

Na zadania związane z realizacją zadania jakim jest Program Rodzina 500 Plus
w 2018 r. wydatkowano dotację w wysokości 5 643 183,96 zł. Z Programu Rodzina 500 Plus
w 2018 r. skorzystało w naszym mieście 656 rodzin ( tj.927 dzieci ). W rodzinach, które
składały wniosek na pierwsze dziecko, gdzie dochód nie może przekroczyć 800 zł na osobę
w rodzinie – skorzystało 279 dzieci, natomiast na drugie i kolejne dziecko ( przyznawane bez
względu na dochód ) skorzystało 648 dzieci.
Ponadto w 2018 roku otrzymaliśmy kolejne, nowe zadanie związane z realizacją
rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start". W okresie od
lipca do października 2018 roku z jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł. skorzystało
1096 dzieci z 775 rodzin. Wydatkowana dotacja na powyższy program to kwota 339 760 zł.

22.2.

Zadania własne dotowane

Wydatkowana dotacja w 2018r. w wysokości 268 302,19 zł. na realizację zadań własnych
przedstawia się następująco:







zasiłki stałe otrzymało 15 osób na kwotę 94 004 zł.
składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe na kwotę
8 460,36 zł.
zasiłki okresowe otrzymało 27 rodzin na kwotę 49 881,35 zł.
zasiłki na zakup żywności z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
otrzymało 47 rodzin na kwotę 90 256 zł.
zatrudnienie asystenta rodziny z resortowego programu MRPiPS „Wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej ”- 5 903 zł.
Program rządowy „Usługi opiekuńcze 75+ ” - 19 797,48 zł.

Zadania własne
Na realizację zadań z pomocy społecznej ze środków własnych gminy wydatkowaliśmy
kwotę 372 632,79 zł. t.j.:








obiady otrzymało 4 dzieci na kwotę 1 085 zł.
zasiłki na zakup żywności z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
otrzymało 47 rodzin na kwotę 28 094 zł.
opał lub zasiłek celowy na zakup opału otrzymało 11 rodzin na kwotę 6 236 zł.
zasiłek celowy na zakup żywności otrzymały 3 rodziny na kwotę 1 900 zł.
zasiłek celowy na remont – 1 osoba na kwotę 700,76 zł.
zasiłek celowy na zakup leków i leczenie otrzymało 7 osób na kwotę 2 762,77 zł.
zasiłek celowy na zakup okularów otrzymała 1 osoba na kwotę 450 zł.
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zasiłek celowy na opłacenie zaległości czynszowych otrzymała 1 rodzina na kwotę
650 zł.
koszty zorganizowania pogrzebu 3 080 zł.
opłacono za pobyt 1 osoby w schronisku 465 zł.
opłacono za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 9 osób na kwotę 265 516,22 zł.
na zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
tj. prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 1 492,61 zł.
w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wydatkowano kwotę ( koszty związane z dziećmi umieszczonymi w pieczy
zastępczej) - 23 805,95 zł.
zatrudnienie asystenta rodziny z resortowego programu MRPiPS „Wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 – asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej” -16 597 zł.
program rządowy „Usługi opiekuńcze 75+ ”- 19 797,48 zł.

Ponadto w 2018 r. na realizację wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę
123 414,63 zł. Z dodatków skorzystało ogółem 82 rodziny.
Najbardziej potrzebujący mieszkańcy miasta Wysokie Mazowieckie korzystali
dodatkowo z pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
w ramach EFS ( FEAD ). Na terenie miasta dystrybucją żywności zajmowało się
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”, w siedzibie którego
wydawana była żywność dla osób, które otrzymały skierowanie z ośrodka pomocy
społecznej. W 2018 roku z takiej pomocy skorzystało 97 rodzin liczących 202 osoby.
Nadmienić należy, iż udzielana była również pomoc w formie usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania przez zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej trzy
opiekunki. Taką pomocą objętych było w 2018 roku 17 osób. Pomoc ta realizowana była za
częściową odpłatnością, w zależności od dochodu poszczególnych osób korzystających
z usług.
W ciągu ostatnich lat zauważalny proces starzenia się społeczeństwa implikuje
konieczność zapewnienia opieki osobom w wieku poprodukcyjnym, które są jej pozbawione
ze strony rodziny lub gdy rodzina sama nie jest w stanie zapewnić jej w wymaganym
zakresie. Dlatego niezwykle ważnym staje się wzmocnienie środowiskowych form wsparcia
dla grupy tych mieszkańców, poprzez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania tych osób.
Analizując dane dotyczące osób korzystających z usług opiekuńczych zauważyć można
znaczny wzrost osób korzystających z takiej pomocy. Od 2008 do 2017 roku ilość osób
korzystających z usług wahała się od 8 do 9 osób, natomiast w 2018 roku znacznie wzrosło
(17 osób) zapotrzebowanie na tę formę pomocy Z uwagi na zauważalny proces starzenia się
społeczeństwa, należy spodziewać się wzrostu liczby osób umieszczanych w domach pomocy
społecznej jak i z tym związanego wzrostu kosztów przekazywanych na ten cel. Sukcesywnie
zwiększa się liczba osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, a tym samym
wzrastają nakłady finansowe gminy. Z praktyki Ośrodka wynika, iż problem zapewnienia
opieki jest coraz częściej zgłaszany przez mieszkańców. Dlatego też istnieje potrzeba
rozwijania tej formy pomocy.
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Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat pomoc społeczna zmieniła się i nakładane były
nowe zadania, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje. Z tego względu budżet
ośrodka, związany z realizacją zadań własnych i zleconych, zwiększa się z roku na rok.

Rok

Budżet MOPS na realizację
zadań własnych i zleconych

2000

272 819 zł.

2001

304 988 zł.

2002

409 046 zł.

2003

418 933zł.

2004

746 273 zł.

2005

1 129 994 zł.

2006

1 945 620 zł.

2007

2 143 933 zł.

2008

2 023 199 zł.

2009

1 895 720 zł.

2010

1 963 281 zł.

2011

1 980 759 zł.

2012

1 879 813 zł.

2013

2 073 144 zł.

2014

2 197 031 zł.

2015

2 264 067 zł.

2016

6 949 412 zł.

2017

8 598 522 zł.

2018

8 921 166 zł.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również ulegały
zmianom i tak np. w latach 1999-2004 zadania zlecone gminie między innymi obejmowały
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków
okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich
okresowych i jednorazowych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby
pobierające zasiłek stały i zasiłek okresowy gwarantowany oraz wypłacanie rent socjalnych.
W marcu 2004 roku zmieniła się ustawa o pomocy społecznej, która wprowadziła
szereg zmian, między innymi zniesiono zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe
gwarantowane, zasiłki macierzyńskie okresowe, a wypłacanie rent socjalnych przeniesiono do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w maju 2004 roku ustawą o świadczeniach
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rodzinnych wprowadzono do ośrodków pomocy społecznej nowe zadanie jakim jest
przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
Kolejnym zadaniem, które przekazano do ośrodków jest procedura związana
z realizacją Niebieskiej Karty. Dlatego też realizując cele i założenia ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od kwietnia 2011 roku funkcjonuje na terenie miasta
Lokalny Zespół Interdyscyplinarny. Głównym celem działania w/w. zespołu jest zmniejszenie
skali zjawiska przemocy w rodzinach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. W związku
z powyższym Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła Uchwałę Nr VII/29/11 z dnia
27 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie zawarł porozumienia o współpracy z instytucjami, których
przedstawiciele wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego, w celu skutecznej realizacji
zadań ustawowych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół
Interdyscyplinarny w Wysokiem Mazowieckiem składa się z dziesięciu przedstawicieli takich
instytucji jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa
Policji, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa
Nr 1, Gimnazjum, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Potrzebujących „ Bliżej Ciebie”, Szpital Ogólny. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną dla
Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
Od stycznia 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem
Mazowieckiem jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu wspierania
rodziny oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej i rozwój systemu pomocy dla rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich na terenie gminy. Obowiązek
wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej zakresie ustalonym przez ustawę z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spoczywa m. in. na
jednostkach samorządu terytorialnego. Art. 176 powołanej ustawy określa zadania własne
gminy dotyczące działań związanych z organizacją pieczy zastępczej na terenie gminy, i tak
do zadań należy: praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez zapewnienie rodzinie wsparcia asystenta rodziny,
współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej
placówce, sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny,
prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania tych funkcji. W tym celu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wysokiem Mazowieckiem zatrudniony jest asystent rodziny. Zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. praca asystenta
rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji rodzinnej. Praca asystenta
opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami w ich miejscu zamieszkania.
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W związku z powyższym częste wizyty w środowisku rodzinnym są niezbędne dla
prawidłowej realizacji zadań asystenta rodziny. Ponadto asystent rodziny współpracuje
z pracownikami socjalnymi ośrodka oraz innymi instytucjami, urzędami, służbą zdrowia,
sądem itp. Asystent rodziny zatrudniony jest w ramach z zadaniowego czasu pracy,
co pozwala na pracę z rodzinami w różnych godzinach, także poza godzinami pracy ośrodka.
Kolejnym zadaniem realizowanym początkowo na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych, w następstwie na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny.
Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw wprowadzono zryczałtowany dodatek energetyczny, który należy się osobom,
którym przysługuje dodatek mieszkaniowy oraz są odbiorcami wrażliwymi energii
elektrycznej. Dodatki energetyczne są przyznawane w formie decyzji administracyjnej,
a kwoty dodatku ustalane są corocznie Obwieszczeniem Ministra Energii.
Nowym zadaniem realizowanym od kwietnia 2016 roku jest przyznawanie
i wypłacanie świadczenia wychowawczego (500 plus) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które zdecydowanie poprawiło jakość
życia rodzin.
Wsparcie dla rodzin z dziećmi realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej również poprzez ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin "Za życiem". Wsparcie realizowane jest od stycznia 2017 roku poprzez zapewnienie
dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
w szczególności dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę oraz
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Ponadto w 2018 roku wprowadzono kolejne wsparcie dla rodzin tj. Uchwałą Nr 80
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry
start" ustanowiono rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz
w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł., które przysługuje bez względu na
dochód rodziny. Za realizację tego zadania odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
W ostatnich latach wraz z zakresem zwiększanych zadań wzrastało zatrudnienie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ( nie licząc osób zatrudnianych na umowę
zlecenie)ponadto należy zauważyć, iż tendencja jest wzrostowa.
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Okres

2000-2005
2006-2007
2008-2015
2016-2017
2018

Liczba osób
zatrudnionych
w MOPS na umowę
o pracę
7
9
10
12
13

Zdecydowany spadek bezrobocia oraz szereg nowo wprowadzonych programów
prorodzinnych zdecydowanie poprawiło sytuację materialno-bytową rodzin, tym samym
zauważalny jest spadek liczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
(tj. zasiłków okresowych, celowych, obiadów ) oraz zmniejszenie skali ubóstwa.
Rok

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba rodzin
korzystających
z
pomocy
społecznej
197
199
191
200
141
109
107
92
90
90
105
153
148
177
112
119
117
107
86

Jeżeli chodzi o powody udzielania pomocy i wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji zauważalny jest zdecydowany spadek liczby rodzin korzystających z pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia. W ostatnich latach od 2010 do 2012 roku liczba rodzin
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korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia wahała się od 70 do 76,
w roku 2013 wynosiła 92 rodziny, a od 2014 do 2017 roku 72-74 rodziny.
Powody udzielenia pomocy i wsparcia w 2018r.

Liczba rodzin

bezrobocie

51

długotrwała lub ciężka choroba

31

niepełnosprawność

30

ubóstwo

27

alkoholizm

20

bezradność
w
sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

12

bezradność
w
sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym:
rodziny niepełne

9

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym:
rodziny wielodzietne

2

potrzeba ochrony macierzyństwa

2

bezdomność

1

Liczba świadczeń
Powód przyznania

Ogółem

świadczenia
niepieniężne

świadczenia
pieniężne

Długotrwała lub ciężka 5 577
choroba

5 452

125

Niepełnosprawność

1 593

1 292

301

Bezrobocie

658

187

471

Ubóstwo

422

93

329

Alkoholizm

319

134

185

Analizując dane dotyczące osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej zauważyć
można spadek liczby osób, którym udzielono pomocy i wsparcia. Ponadto zmniejsza się
liczba dzieci objętych pomocą w formie gorącego posiłku w szkole. Jest to związane z tym, iż
rodziny otrzymały świadczenie wychowawcze 500+, które znacznie poprawiło ich sytuację
materialno-bytową i spowodowało ,że rodziny z własnych środków finansują posiłek
dzieciom. Można również zauważyć wyraźny spadek liczby osób bezrobotnych. Choć
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problemy bezrobocia i ubóstwa nadal pozostają jako główne powody przyznawania wsparcia,
to coraz częściej problem długotrwałej lub ciężkiej choroby lub niepełnosprawność są jednym
z powodów przyznawania pomocy. W wielu przypadkach długotrwała choroba prowadzi do
uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co w konsekwencji odbija się to wzroście
liczby wypłacanych zasiłków stałych, które w głównym stopniu wypłacane są z powodu
niezdolności do pracy. Zatem konieczne jest dalsze zapewnienie środków finansowych
w budżecie na zasiłki dla tej grupy osób. W ciągu ostatnich lat zauważalny proces starzenia
się społeczeństwa implikuje konieczność zapewnienia opieki osobom w wieku
poprodukcyjnym, które są jej pozbawione ze strony rodziny lub gdy rodzina sama nie jest
w stanie zapewnić jej w wymaganym zakresie. Dlatego niezwykle ważnym staje się
wzmocnienie środowiskowych form wsparcia dla grupy tych mieszkańców, poprzez usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania tych osób. Analizując dane dotyczące osób
korzystających z usług opiekuńczych zauważyć można znaczny wzrost osób korzystających
z takiej pomocy. Od 2008 do 2017 roku ilość osób korzystających z usług wahała się od 8 do
9 osób, natomiast w 2018 roku znacznie wzrosło (17 osób) zapotrzebowanie na tę formę
pomocy Z uwagi na zauważalny proces starzenia się społeczeństwa, należy spodziewać się
wzrostu liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej jak i z tym związanego
wzrostu kosztów przekazywanych na ten cel. Sukcesywnie zwiększa się liczba osób
umieszczanych w domach pomocy społecznej, a tym samym wzrastają nakłady finansowe
gminy. Z praktyki Ośrodka wynika, iż problem zapewnienia opieki jest coraz częściej
zgłaszany przez mieszkańców. Dlatego też istnieje potrzeba rozwijania tej formy pomocy.
Oprócz wszelkich zadań własnych i zleconych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
podejmuje również inne działania mające na celu wzmocnienie aktywności osób
potrzebujących pomocy i wsparcia. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2011r. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem zrealizował projekt systemowy
pt. ”Moja przyszłość” w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Ogólna wartość projektu wyniosła 60 000 zł., z czego 7 650 zł. stanowiło wkład własny
przeznaczony na wsparcie finansowe uczestników projektu. W projekcie wzięło udział 2 osób
z terenu miasta Wysokie Mazowieckie ( 8 kobiet i 4 mężczyzn ) korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym
celem tego przedsięwzięcia było zaktywizowanie uczestników projektu poprzez podniesienie
ich kwalifikacji zawodowych, umiejętności z zakresu sprawnego poruszania się po rynku
pracy oraz wzrost kompetencji społecznych i osobistych. Beneficjenci projektu
systematycznie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu:
1. Pielęgnacja, higiena osobistej, zdrowe żywienie, udzielanie pierwszej pomocy
w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia w tym aspekty prawne.
2. Podstawy obsługi komputera.
3. Podstawy zakładania działalności gospodarczej jako formy samozatrudnienia
Zorganizowane szkolenia umożliwiły uczestnikom nabycie umiejętności poruszania się po
rynku pracy, zdobycie wiedzy z zakresu podstaw obsługi komputera, zakładania działalności
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gospodarczej, opieki i pielęgnacji osób starszych. Ponadto wszyscy uczestnicy dodatkowo
uzyskali wsparcie ze strony doradcy zawodowego i psychologa, które miało na celu
podniesienie ich wiary we własne możliwości oraz zwiększenie motywacji do realizacji
własnych działań na rynku pracy.
Ponadto w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej realizował projekt systemowy „ Moja przyszłość ” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ogólna wartość
projektu wyniosła 56 300 zł., z czego 5 911,50 zł. stanowiło wkład własny. Projekt
skierowany był do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym, z którego skorzystało 14 osób (4 mężczyzn
i 10 kobiet). Głównym celem tego przedsięwzięcia było zaktywizowanie uczestników poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz. umiejętności z zakresu sprawnego
poruszania się po rynku pracy. Beneficjenci projektu ukończyli szkolenia z zakresu:
1.Konserwator terenów zielonych oraz
2.Kucharz małej gastronomii.
Beneficjenci otrzymali także wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa
i pracowników socjalnych. Dodatkowo uzyskali również pomoc finansową w postaci
zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb rodziny.
Aktualnie od stycznia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem
Mazowieckiem realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania i Edukacji Rynku
Pracy w Łomży- projekt pt. „ Droga do aktywności ” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój lokalny, Działania 9.1
Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt adresowany
jest do 23 osób z terenu miasta Wysokie Mazowieckie ( w tym 13 osób dorosłych w wieku
aktywności zawodowej oraz 10 osób uczących się, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych - korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. Celem projektu
jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 23 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. W ramach projektu dla
zakwalifikowanych uczestników zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i kursów takich jak
np: dla dorosłych - operator wózka widłowego, obsługa kas fiskalnych, kroju i szycia; dla
młodzieży - patent sternika motorowodnego, kelnerski, carvingu, komputerowy. Ponadto
beneficjenci uzyskają wsparcie ze strony psychologa, doradcy zawodowego i pracownika
socjalnego.
Należy nadmienić, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg
programów, strategii i uchwał rady miasta.
Uchwałą nr XXIX/110/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19.12.2016r. przyjęto
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wysokie Mazowieckie na lata
2016-2025.
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Dokument przedstawia działalność publicznych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne
w celu poprawy jakości życia mieszkańców kładąc nacisk na grupy zagrożone izolacją
i marginalizacją. Strategia określa misję i wyznacza cele strategiczne, które mają przyczynić
się do rozwiązania wielu kwestii społecznych. Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych stanowi dokument, który umożliwia spełnienie niezbędnych warunków
efektywnej realizacji polityki społecznej w mieście. Wsparcie stanowi diagnoza
rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu działań w dłuższej
perspektywie. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka – to pierwsze zadanie własne gminy o charakterze
obowiązkowym. Obowiązek przygotowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych wynika z zapisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., która
określa przygotowanie powyższej strategii jako zadanie własne gminy. Dokument ma
charakter społeczny, w pracach nad nim uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Projekt jest dziesięcioletni, został opracowany na lata 2016-2025.
Uchwałą nr XXX/115/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 7.02.2017 r. przyjęto
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020
Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu jest jednym z podstawowych celów
polityki społecznej prowadzonej przez rząd we współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
jest możliwe dzięki budowie systemu aktywnej integracji. Jednym z narzędzi służących
realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej jest tworzenie i wdrażanie Programów
Aktywności Lokalnej (PAL). Program Aktywności Lokalnej to szereg działań realizowanych
na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Podstawą
prawną Programu Aktywności Lokalnej jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 13 ustawy
o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie
pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Program Aktywności Lokalnej ( PAL) dla miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017 – 2020
stanowi jeden z elementów realizacji głównego celu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016 – 2025 jakim jest: poprawa jakości
i warunków życia mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich
integracja z pozostałymi mieszkańcami miasta.
Program pozwala na realizację działań
umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy
w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności
lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub w miejscu
pracy, w samoorganizowaniu się i podejmowaniu przez nich wspólnych inicjatyw
i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.
Kluczowym wyzwaniem PAL jest realizowanie polityki społecznej poprzez aktywizowanie
lokalnej społeczności miasta Wysokie Mazowieckie ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego. Zjawisko to prowadzi bowiem do braku lub ograniczenia
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możliwości uczestnictwa i dostępu do instytucji publicznych i rynku pracy, pełnienia ról
społecznych, korzystania z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenia
zasobów i zdobywania dochodów w godny sposób. Główne działania zapobiegające
wykluczeniu społecznemu realizowane będę poprzez instrumenty aktywnej integracji między
innymi o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.
Ponadto realizacja Programu Aktywności Lokalnej pozwoli na rozszerzenie oferty pomocy
społecznej i rozpropagowanie informacji na ten temat. Wpłynie również na stworzenie
pozytywnego wizerunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzięki czemu nie będzie on
postrzegany wyłącznie jako instytucja zaspokajająca materialne potrzeby wąskiej grupy
indywidualnych klientów, lecz również jako jednostka inicjująca działania skierowane na
rozwój lokalny definiowany jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania
indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb, przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców.
Przy wykorzystaniu istniejących sił i zasobów Ośrodek stanie się centrum współpracy
i partnerstwa ukierunkowanym na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych.
PAL służy opracowaniu i realizacji projektów aktywności lokalnej skierowanych do osób
dorosłych oraz do dzieci i młodzieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 dofinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1
Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Głównym celem Programu
Aktywności Lokalnej jest praca z osobami dorosłymi oraz młodzieżą - znajdującymi się
w niekorzystnym położeniu, wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi tym zjawiskiem.
Uchwałą nr VIII/22/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30.04.2015r. zmieniono
uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2020. Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
opracowano z myślą o realizacji zadań gminnych, a w szczególności zgodnie z art. 9b ust 2
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez: diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku, inicjowanie działań w środowisku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Ważną intencją programu jest także dążenie do integracji i aktywizacji specjalistów
i instytucji w obrębie poszczególnych jego zadań w celu skuteczniejszej i kompleksowej
pomocy ofiarom z jednoczesnym działaniem adresowanym do sprawców przemocy.
Uchwałą Nr IV/18/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 stycznia 2019r.
ustanowiono wieloletni gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023, który zastąpił poprzedni program osłonowy „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem osłonowym
w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań
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własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie w związku
z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007). Program będzie realizowany
w latach 2019 - 2023 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców miasta Wysokie
Mazowieckie
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
1. W ramach programu udziela się wsparcia:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole
ponadgimnazjalnej.
2. Pomocy udziela się doraźnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo
dziecko nie spełnia warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, a wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
3. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może
przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych,
z wyłączeniem września, gdzie za poprzedni miesiąc przyjmuje się czerwiec.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej co rok przygotowuje ocenę zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie. Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do sporządzenia corocznie oceny
zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej,
która w szczególności obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady
finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach
korzystających z pomocy społecznej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie
w ramach projektu przygotował narzędzie umożliwiające gromadzenie danych, z których
część jest pobierana z innych systemów informatycznych. Na tej podstawie niniejsza analiza
opisuje sytuację w Wysokiem Mazowieckiem.
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23. Awans zawodowy nauczycieli
Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela warunkiem nadania
nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań
kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy, oraz
w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel
organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor szkoły; 4) dwaj eksperci z listy
ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nauczycielom kontraktowym w drodze decyzji administracyjnej kolejny stopień awansu
zawodowego: na stopień nauczyciela mianowanego - nadaje organ prowadzący szkołę.
Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną zdało
i uzyskało kolejny stopień awansu w poszczególnych latach:
1. 2001 roku - 7 nauczycieli
2. 2002 roku – 5 nauczycieli
3. 2003 roku- 1 nauczyciel
4. 2004 roku-4 nauczycieli
5. 2006 roku- 4 nauczycieli
6. 2009 roku- 2 nauczycieli
7. 2010 roku-4 nauczycieli
8. 2011 roku-3 nauczycieli
9. 2012 roku- 5 nauczycieli
10. 2013 roku- 5 nauczycieli
11. 2014 roku-4 nauczycieli
12. 2015 roku-2 nauczycieli
13. 2016 roku-5 nauczycieli
14. 2017 roku-7 nauczycieli
15. 2018 roku-3 nauczycieli.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela dla nauczyciela, który uzyska wyższy
stopień awansu zawodowego, następuje zmiana wysokości wynagrodzenia


z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku, którym nauczyciel uzyskał
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wyższy stopień (jeżeli nauczyciel uzyskał wyższy stopień w okresie od 1 stycznia do
31 sierpnia)
z dniem 1 stycznia danego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym
nauczyciel uzyskał wyższy stopień (jeżeli nauczyciel uzyskał wyższy stopień
w okresie od 1 września do 31 grudnia)
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24. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem postrzegana jest jako nowoczesna
placówka spełniająca wymogi europejskiej edukacji. Miasto regularnie modernizuje szkołę
zarówno pod względem bazy lokalowej, jak i wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt
TIK. Gmina Miejska rokrocznie finansuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wspierające
rozwój dzieci. Wspomaga szkołę poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych, dzięki którym
możliwa jest realizacja szeregu projektów edukacyjnych.

24.1.

Lata 1999 – 2013

W roku 1999 rozpoczęła się reforma edukacji polegająca na utworzeniu gimnazjów
i przekształceniu 8. letnich szkół podstawowych w 6. letnie. Powyższa zmiana spowodowała,
że Szkoła Podstawowa Nr 1 stała się jedyną szkołą podstawową na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie. Zwiększyła się liczba klas i zatrudnionych pedagogów. Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, pracujący do tej pory w likwidowanej Szkole Podstawowej Nr 2, przeszli
do SP1, a część nauczycieli, uczących w klasach IV – VIII SP1, do nowoutworzonego
gimnazjum. Ruch kadrowy odbył się płynnie, nie pociągnął za sobą konieczności zwolnień.
Powyższe zmiany wiązały się z koniecznością dostosowania infrastruktury i wyposażenia do
zmieniających się potrzeb.
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach w złotych:
2002

Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną

2005

Remont instalacji elektrycznej, sanitarnej, posadzek oraz
łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na
II piętrze szkoły w części świetlicowej

258.238,37

2006

Remont I, II piętra i klatki schodowej w budynku głównym
szkoły

287.811,58

2007

Remont sal dydaktycznych na II piętrze, położenie klinkieru
oraz remont dachu budynku świetlicowego,

278.792,42

2008

Remont sali gimnastycznej

295.281,20

2010

Budowa szkolnego placu zabaw

127.174,50

2011

Remont łazienek na parterze i łącznika w budynku głównym
szkoły

162.396,38

2012

Termomodernizacja budynku szkoły

959.329,65

3.866.974,60

W
opisywanym
okresie
do
szkoły
uczęszczało
coraz
więcej
uczniów
z niepełnosprawnością, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców 1 września 2003
roku w szkole utworzono klasę integracyjną. Duża liczba dzieci z wadą wymowy
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i problemami emocjonalnymi, spowodowała, że od września 2006 roku zatrudniono na
pełnym etacie logopedę, a w 2007 roku psychologa (pedagog był w szkole od dawna).
Biorąc pod uwagę potrzeby uczniów z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym od
01.09.2009 roku przy szkole utworzono Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną
„Arkadia”. Świetlica korzystała z pomieszczeń i zaplecza socjalnego szkoły. Zatrudniona na
umowę - zlecenie kadra składała się z doświadczonych pedagogów. Celem jej jest
zapewnienie opieki, terapii oraz dożywiania dzieciom głównie z rodzin dysfunkcyjnych. Od
początku uczęszcza do niej około 30 wychowanków. Koszt utrzymania kształtuje się na
poziomie 50 000 zł. rocznie.
W okresie od września 2009 roku do sierpnia 2015 roku w szkole działał oddział
przedszkolny, co związane było z kolejnymi wydatkami:
W roku 2009

Zakup dodatkowego wyposażenia do nowo utworzonego oddziału
przedszkolnego (szafki, ławki, krzesła, tablice, wykładzina) – poniesione
koszty 16.000,00

W roku 2011

Zakup wyposażenia do kolejnego nowo
przedszkolnego – poniesione koszty12.000,00

utworzonego

oddziału

Od początku 2006 roku, gdy pojawiła się możliwość korzystania z funduszy zewnętrznych,
w szkole zrealizowano szereg projektów. Pozyskane kwoty służyły rozwojowi placówki,
zarówno pod względem wyposażenia, jak i poszerzenia oferty edukacyjnej, a co za tym idzie
lepszego przygotowania uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych. Dwa pierwsze w dużej
części dofinansowane były z funduszy miasta:
1. W okresie IX – XII 2006 r. w ramach aktywizacji i wspierania jednostek samorządu
terytorialnego – projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży”.Wartość - 35.090 zł. (50% dofinansowania - 17.545 zł). Uczestniczyło
w nim 216 uczniów. Zrealizowano zajęcia: rozwijające wiedzę i umiejętności: język
angielski dla klas I – III, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne;
rozwijające zainteresowania: koła zainteresowań; wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego, terapeutyczne.
2. W okresie IX – XII 2007 r. w ramach aktywizacji i wspierania jednostek samorządu
terytorialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży –„Każdy inny
wszyscy równi”. Wartość projektu - 100 000 zł. (70% dofinansowania – 70 000 zł). Za
kwotę 20 000 zł. zakupiono sprzęt sportowy oraz książki do biblioteki szkolnej i
pomoce edukacyjne. Zrealizowano zajęcia takie jak: koła zainteresowań,
terapeutyczne i sportowe. W projekcie uczestniczyło 439 uczniów.
3. W okresie IX – XII 2007 r. w ramach projektu rozwojowego Aktywna szkoła,
finansowanego przez EFS , przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów KLANZA - „Kreatywna Bajkoszkoła szczęśliwe dzieci
wychować zdoła”. Projekt wyróżniał się oryginalnością i innowacyjnością, miał na
celu rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów, podnoszenie potencjału
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intelektualnego i rozwój sprawności ruchowej. Zajęcia realizowano w 5 sekcjach.
Wartość projektu - 22.000 zł. Za kwotę 13 318,00 zł. zakupiono pomoce dydaktyczne,
książki, materiały na scenografię oraz sprzęt sportowy. Zrealizowano następujące
zajęcia: koła zainteresowań, wyrównawcze, terapeutyczne i sportowe.
W projekcie uczestniczyło 192 uczniów.
4. W okresie X – XII 2008 r. w ramach Aktywizacji i wspierania jednostek samorządu
terytorialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Różne
możliwości – równe szanse”. Wartość projektu - 95.088 zł. (70% dofinansowania –
28.526 zł). Za kwotę 22 140 zł. zakupiono 6 komputerów, 4 magnetofony, gry
edukacyjne, testy psychologiczne oraz sprzęt sportowy. Zrealizowano zajęcia takie
jak: koła zainteresowań, wyrównawcze, terapeutyczne i sportowe. W projekcie
uczestniczyło 500 uczniów.
5. W okresie IX 2009 r. - III 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży -„Akademia twórczości
przepustką do wymarzonej przyszłości”. Wartość projektu - 99.917,10 zł. 37 390,00
zł. stanowił cross-financing w ramach którego zakupiono 11 komputerów, 2 drukarki,
dyktafon, radiomagnetofon, aparat fotograficzny, 13 flażoletów i 10 sztalug
malarskich. Zrealizowano zajęcia teatralne, dziennikarskie, literackie, sportowe
i terapeutyczne. W czasie trwania projektu odbyło się 1 128 godzin zajęć. W projekcie
uczestniczyło 572 uczniów.
6. W ramach Projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie
II – XII 2011r. realizowany był szeroko zakrojony program indywidualnego wsparcia
uczniów klas I – III „Szansa dla każdego”, którego koszt wyniósł 151 600 zł.
W zajęciach pozwalających rozwinąć uzdolnienia uczniów o dużym potencjale
intelektualnym oraz wyrównujących szanse uczniów z różnego rodzaju deficytami
wzięły udział dzieci z klas I – III. W czasie trwania projektu zrealizowano 1 764
godziny specjalistycznych zajęć. Baza dydaktyczna szkoły poszerzyła się o kolejne
pomoce edukacyjne takie jak tablica interaktywna, specjalistyczne programy
komputerowe czy sprzęt do gimnastyki korekcyjnej. Cross-financing wyniósł 15 600
zł. W projekcie uczestniczyło 181 uczniów.
7. Projekt. „Trening czyni mistrza” realizowany w okresie IX 2011r. - XII 2012r.,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakładał szeroko zakrojony
program wsparcia uczniów z klas IV-VI. Proponowane zajęcia pozwoliły rozwinąć
uzdolnienia wychowanków o dużym potencjale intelektualnym oraz wyrównać szanse
edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością oraz różnego rodzaju deficytami takimi jak
dysleksja czy otyłość. Prowadzono je przy pomocy atrakcyjnych metod i form pracy,
takich jak warsztaty, wycieczki, czy metoda projektu. W czasie trwania projektu
zrealizowano 1 2240 godzin specjalistycznych zajęć. Szkoła wzbogaciła się o sześć
zastawów sprzętu komputerowego pozwalającego korzystać z pomocy
multimedialnych, w tym edukacyjnych zasobów internetowych, specjalistyczne
programy komputerowe czy sprzęt gimnastyczny. Cross-financing wyniósł 24 137,18
zł. Koszt ogólny zamknął się w kwocie 299 999, 48 zł. W projekcie uczestniczyło
250 uczniów.
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24.2.

Lata 2014 – 2016

Kolejna reforma z lat 2014 - 2016 dotyczyła objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci
sześcioletnich. Wiązało się to z koniecznością dostosowania sal lekcyjnych. W związku ze
zwiększoną liczbą najmłodszych uczniów stwierdzono również potrzebę zapewnienia opieki
dzieciom w czasie pozalekcyjnym. Dlatego utworzono dodatkową świetlicę szkolną. W tym
celu przygotowano i wyposażono dwa dodatkowe pomieszczenia. W wymienionym okresie
dokonano następujących inwestycji:
2014r.

Zakup dodatkowego wyposażenia do klas I-III w związku z pójściem do szkoły
równocześnie dzieci 6 i 7 letnich, zakup wyposażenia do nowej świetlicy
szkolnej dla klas I (szafki, stoliki, krzesła, dywany) - 25 753,00

2014r.

Montaż centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorów słonecznych 594.334,29

2016r.

Wykonanie zabezpieczenia schodów w głównym budynku - 19.000,00

Powyższe działania wiązały się też z koniecznością zwiększenia zatrudnienia.W roku 2014
utworzono dodatkowo 4 etaty nauczycieli nauczania początkowego oraz 4,5 etatu
wychowawców świetlicy. W efekcie w szkole zatrudnionych było 66 nauczycieli i 20 osób
administracji i obsługi. Zwiększona obsada kadrowa oraz dostosowanie bazy szkoły
pozwoliły zapewnić odpowiednie warunki edukacji oraz rozwoju zwiększonej liczbie
uczniów.
W okresie I – VII 2014r. Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych MACTO
zrealizowała w Szkole Podstawowej Nr 1 projekt POKL "Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem".
W ramach projektu odbywały się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz
rozwijające z języka polskiego, matematyki oraz zajęcia terapii pedagogicznej
z 78 uczniami klas VI. Za kwotę 5 800,00 zł. zakupiono książki i odtwarzacz CV.
Ogólna wartość projektu wyniosła 49 895,84 zł.
Dzięki zapewnieniu właściwych warunków nauki i rozwoju uczniowie masowo brali udział w
konkursach i osiągali wysokie wyniki. W roku 2016 były one następujące:
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – 3 wyniki bardzo dobre,
22 wyróżnienia
 Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Eko – Planeta”: wynik bardzo dobry – 1 osoba,
wyróżnienie - 4 osoby
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna do Papieża Franciszka” –
6 wyróżnień
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży na „Projekt pocztówki
o tematyce lotniczej” – wyróżnienie
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” – 5 wyróżnień
 Wojewódzkie konkursy przedmiotowe – 6 laureatów, 8 finalistów
 Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Baje, bajki, bajeczki" – III miejsce
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i 2 wyróżnienia
Podlaski Konkurs Recytatorski „Twórczość Wandy Chotomskiej słowem i pędzlem
malowana”- II miejsce
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” – 1 laureat
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Pocztówka Wielkanocna 2016" – 1 laureat,
1 wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa…" –
II miejsce, III miejsce, 1 wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Krajobraz Polski Tradycje Współczesności
i Przyszłości”- 1 nagroda
„Mistrz origami” – dwa 3. miejsca
„Jak bezpiecznie spędzać czas” – 3 nagrody specjalne

Dobre przygotowanie uczniów potwierdzał wynik „Sprawdzianu klas VI”. Lata 2015 i 2016
były ostatnimi, w których uczniowie do niego przystąpili. Od początku istnienia sześcioletniej
szkoły podstawowej osiągali w sprawdzianie dobre wyniki – wyższe od średniej dla miast do
20 tysięcy mieszkańców.
W roku 2015 średni wynik:
- z części polonistyczno – matematycznej wyniósł 65% i był taki sam jak w miastach
do 20 tysięcy;
- z języka angielskiego wyniósł 78% i był o 4% wyższy niż w miastach do 20 tysięcy;
W roku 2016 średni wynik:
- z części polonistyczno – matematycznej wyniósł 62% i był o 3% wyższy niż
w miastach do 20 tysięcy;
- z języka angielskiego wyniósł 71% i był o 7% wyższy niż w miastach do
20 tysięcy;

24.3.

Rok 2017

W 2017 roku weszła w życie reforma oświaty reaktywująca ośmioletnie szkoły podstawowe.
Zmiany zaplanowano na cykl trzyletni. Niewątpliwym sukcesem było, iż proces ten nie
wiązał się z utratą pracy pracowników szkoły. W pierwszym roku reformy pięć nauczycielek
nauczania początkowego przeszło do nowoutworzonej Szkoły Podstawowej
nr 2. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 1 dodatkowo zatrudniono ośmiu nauczycieli,
z czego czterech na niepełnych etatach. Ogółem zatrudnionych było 74 nauczycieli
i 19 pracowników administracji i obsługi.
Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w szkole utworzono
klasę sportową.
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W tym roku przeprowadzono kolejne inwestycje:
1.

Wykonanie nowego ogrodzenia od strony rzeki Brok

21.000,00

2.

Remont części dachu szkoły (połączenie z hala sportową)

17.000,00

3.

Remont łazienek na I piętrze budynku głównego szkoły

121.441,59

Uczniowie kolejny raz potwierdzili wysoki poziom wiedzy i umiejętności, osiągnęli sukcesy
w następujących konkursach:
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”brało udział 148 uczniów:
1 wynik bardzo dobry i 14 wyróżnień
 Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Eko – Planeta” - 1 wynik bardzo dobry
i 7 wyróżnień
 Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego „Synapsa” – laureat – 1 osoba
 Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „OMNIBUS” – wynik bardzo dobry –
13 osób, wynik dobry – 2 osoby
 Ogólnopolski konkurs humanistyczny „Alfik Humanistyczny” - wynik bardzo dobry –
6 osób, wynik dobry – 5 osób
 Ogólnopolski konkurs matematyczny „Alfik Matematyczny” – wynik dobry – 5 osób
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” –wyróżnienia – 7 osób
 Ogólnopolski konkurs plastyczny: „W harmonii z przyrodą” – wyróżnienie – 2 osoby
 Wojewódzki Konkurs z Przyrody – 1 finalista
 Wojewódzki Konkurs z Informatyki – 1 finalista
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Ja i mój kolega innej narodowości” – nagroda –
5 osób
 VII Podlaski Konkurs Plastyczno- recytatorski „Twórczość Tadeusza Śliwiaka
słowem
i pędzlem malowana” – wyróżnienie – 1 osoba
 X wojewódzki konkurs „Mistrz Origami” – II miejsce – 1 osoba, wyróżnienie –
1 osoba
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Jesteśmy jednym światem” – nagroda – 3 osoby,
wyróżnienia – 2 osoby
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Pocztówka wielkanocna 2017” – laureat – 1osoba,
wyróżnienia – 2 osoby, nagroda internautów – 1 osoba
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa” II miejsce – 1 osoba, wyróżnienie – 4 osoby
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Portret artysty – Andrzej Strumiłło” - wyróżnienie –
1osoba
 XI wojewódzki konkurs piosenki „Odpowie Ci wiatr” – wyróżnienie – 1 osoba

24.4.

Rok 2018

W roku 2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 uczyło się 627 uczniów, z czego 20 uczniów
z niepełnosprawnością. W placówce zorganizowano 27 oddziałów. W 2 klasach
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integracyjnych uczyło się 7 dzieci niepełnosprawnych. Pozostałe objęte były edukacją
włączającą.
Rok 2018 był ostatnim rokiem reformy oświatowej przywracającej ośmioletnie szkoły
podstawowe. Mimo zmniejszenia liczby oddziałów, żaden z nauczycieli nie pozostał bez
pracy. Trzech specjalistów edukacji wczesnoszkolnej przeszło do reaktywowanej Szkoły
Podstawowej Nr 2, reszta zachowała zatrudnienie w Szkole Podstawowej Nr 1. Ponadto
pracowało w niej na niepełnych etatach trzech nauczycieli wygaszanego gimnazjum. Ogółem
zatrudnionych było 71 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji i obsługi na pełnych
etatach (w tym 3 pracowników administracji, 12 pracowników obsługi oraz 5 pracowników
kuchni i stołówki.) Struktura zatrudnienia nauczycieli przedstawiała się następująco:
1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – 11
2. Nauczyciele przedmiotów - 37
3. Nauczyciele świetlicy – 7
4. Nauczyciele biblioteki – 2
5. Nauczyciele wspomagający – 8
6. Pedagog szkolny
7. Psycholog
8. Logopeda
9. Dyrektor
10. Wicedyrektor – 2,
z czego 48 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych, 12 kontraktowych oraz
1 nauczyciel stażysta.
Kadra nauczycielska stale podnosi kwalifikacje. W roku 2018 sześć osób korzystając
z dofinansowania z budżetu szkoły, studiowało podyplomowo. Wszyscy nauczyciele
uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Gmina Miejska dofinansowała zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, nieobjęte subwencją oświatową: psychologiczne, logopedyczne, terapii
pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej i rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Wszyscy
uczniowie otrzymali możliwość rozwoju swego potencjału intelektualnego. Zdolni mogli
korzystać z kół zainteresowań, ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mieli zapewnione
odpowiednie formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
Od lipca 2018 r. w szkole realizowany jest projekt ze środków EFS, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, „Wzrost jakości
oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”. Celem
projektu jest wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, nauczania
metodą eksperymentu, wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej, wsparcie
ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli. Wartość projektu – 1 058 012.54 zł. Cross-financing w wysokości
105 351,00 zł. pozwolił na utworzenie infrastruktury sieciowo- usługowej, zakupienie 9 tablic
interaktywnych i 24 laptopów. Ponadto w ramach projektu doposażono pracownię
przyrodniczą, gabinet logopedyczny, gabinet terapii pedagogicznej i salę gimnastyki
korekcyjnej oraz zakupiono pomoce do zajęć językowych, informatycznych, programowania
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i matematyczno – przyrodniczych. Docelowo w projekcie weźmie udział 399 uczniów
i 40 nauczycieli. Koniec projektu zaplanowano na czerwiec 2020r.

42 uczniom ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym zapewniono opiekę,
terapię i dożywianie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej “Arkadia”, której koszt
utrzymania wyniósł 54 643,38 zł. W świetlicy realizowano zajęcia zaczynając od odrabiania
lekcji i pomocy w nauce (z matematyki, języka polskiego, przyrody), poprzez zajęcia
wspierające, rozwijające zainteresowania i umiejętności (zajęcia plastyczne, techniczne,
teatralne, rytmiczno - muzyczne, sportowo rekreacyjne), zajęcia sportowe, w tym na pływalni
miejskiej oraz zajęcia terapeutyczno - uspołeczniające. Jak co roku wychowankowie pojechali
na wycieczkę. „Arkadia” umożliwiła dzieciom rozwój i konstruktywne spędzanie czasu
wolnego.
Inwestowanie we wszechstronny rozwój uczniów procentowało dobrymi wynikami
edukacyjnymi (wszyscy uczniowie otrzymali promocję do kolejnej klasy) oraz osiągnięciami
w konkursach i zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – 16 wyróżnień
 Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Eko – Planeta”:wynik bardzo dobry – 1 osoba,
wyróżnienie - 6 osób.
 Ogólnopolski konkurs humanistyczny „OMNIBUS”: nagroda – 2 osoby, wynik
bardzo dobry – 3 osoby, wynik dobry – 7 osób.
 Ogólnopolski konkurs humanistyczny „Alfik Humanistyczny”: wynik bardzo dobry –
6 osób,wynik dobry – 3 osoby
 Ogólnopolski konkurs matematyczny „Alfik Matematyczny”: wynik dobry – 3 osoby.
 Ogólnopolska olimpiada „Olimpusek”: tytuł laureata uzyskało 17 osób.
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”: wyróżnienie – 5 osób.
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą”: wyróżnienie – 1 osoba.
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała”: laureat – 1 osoba,
wyróżnienie – 1 osoba.
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy – wypadkom
zapobiegamy”: wyróżnienie – 1 osoba.
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje – Krajobraz – Przeszłość – Przyszłość”:
1 praca znalazła się na wystawie krajowej.
 Wojewódzki Konkurs z Historii: tytuł finalisty – 1 osoba.
 Wojewódzki Konkurs z Informatyki: tytuł finalisty – 3 osoby.
 Wojewódzki konkurs plastyczny: „Ja i mój kolega innej narodowości”: nagroda –
2 osoby.
 X wojewódzki konkurs „Mistrz Origami”: nagroda – 1 osoba, III miejsce –
1 osoba, wyróżnienie – 3 osoby.
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Pocztówka wielkanocna 2017”:II miejsce –
1 osoba, wyróżnienie – 2 osoby.
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa”:
wyróżnienie – 5 osób.
 Wojewódzki Konkurs Plastyczny SOS dla bezdomnych kotów „Szarobure ,
pręgowane, rude…”: laureat – 2 osoby.
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 Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”:
wyróżnienie – 1 osoba.
 XIV Regionalny Konkurs Plastyczno- Ekologiczny „Leśnik gospodarzem lasu”:
I miejsce – 1 osoba, wyróżnienie – 1 osoba.
 XI Regionalny Konkurs „ Mistrz Origami” kategoria „Jak bezpiecznie Spędzam czas”:
nagroda – 1 osoba.
 Regionalny Konkurs Literacko - Plastyczny „W 100-lecie Odzyskania
Niepodległości podążamy za autorytetami wolności”: II miejsce – 1 osoba,
III miejsce – 1 osoba.

Życie szkoły jest na bieżąco dokumentowane na jej witrynie internetowej.
W środowisku lokalnym placówka cieszy się dobrą opinią, uważana jest za szkołę przyjazną
uczniom. Pozytywnie odbierane jest również jej dobre wyposażenie w nowoczesne sprzęty
z zakresu TIK i pomoce edukacyjne. Wysoka jakość oferty edukacyjnej pozwala wyrównać
szanse wszystkich uczniów, a zdolnym rozwijać swój potencjał.
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25. Miejski Zespół Szkół
25.1.

Zatrudnienie
Szkoła Podstawowa nr 2

Gimnazjum

ROK

Ogółe
m

N-le
pełno
zatrud
nieni

N-le
niepe
łnoza
trudn
ieni

Prac.
Nie
będąc
y nlami

Ogó
łem

N-le
pełno
zatru
dnien
i

N-le
niep
ełno
zatr
udni
eni

Pra
c.
Nie
będ
ący
nlam
i

Ogółe
m

N-le
pełno
zatru
dnien
i

N-le
niepe
łnoza
trudn
ieni

Prac.
nie
będący
n-lami

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

48
47
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
29
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
49
66
71
67
68
67
70
64
64
62
58
61
60
60
58
60
0
0
0

20
36
51
52
50
49
49
48
47
44
43
42
40
41
41
41
39
0
0
0

2
2
2
2
2
3
4
6
2
5
4
3
6
3
5
2
5
0
0
0

8
11
13
15
15
16
14
16
15
15
15
13
15
16
14
15
16
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
85
101

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
57
62

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
8
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
20
22

Miejski Zespół Szkół

Do 2001 roku funkcjonowała Szkoła Podstawowa Nr 2, jednakże od 1 września 1999 roku
utworzono Gimnazjum, a Szkoła Podstawowa Nr 2 w ciągu 3 lat – do 2001 r. była stopniowo,
corocznie likwidowana. Od 1 września 2001 roku do 31 sierpnia 2016 r. funkcjonowało tylko
Gimnazjum, 1 września 2016 r. utworzono Miejski Zespół Szkół, w skład którego weszło :
- Gimnazjum, które funkcjonowało do 31.08.2017 r. ,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 powstała od dnia 1 września 2017 r. z dwoma rocznikami
gimnazjalnymi,
- od dnia 1 września 2016 r. w utworzonym Miejskim Zespole Szkól obok Gimnazjum
powstała nowa placówka: Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, która ze Szkołą
Podstawową Nr 2 (od 01.09.2017 r.) wchodzą w skład Miejskiego Zespołu Szkół.
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1. Od 01.09.2016 r. nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni są
w Miejskim Zespole Szkół.
W 2018 r. poziom zatrudnienia w Miejskim Zespole Szkół osiągnął liczbę 101 osób w tym 79
nauczycieli i 22 pracowników nie będących nauczycielami.
Spośród 79 nauczycieli :
- 56 zatrudnionych w SP Nr2 w tym 2 niepełnozatrudnionych,
- 23 zatrudnionych w SSM I Stopnia w tym 15 niepełnozatrudnionych.
2. Wszyscy zatrudnieni w 2018 r. w Miejskim Zespole Szkół nauczyciele posiadają wyższe
wykształcenie:
- wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - 76 osób
- tytuł licencjata z przygotowaniem pedagogicznym – 3 osoby
3. Awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w 2018 roku:
54 nauczycieli dyplomowanych, w tym 7 niepełnozatrudnionych,
8 nauczycieli mianowanych, w tym 3 niepełnozatrudnionych,
14 nauczycieli kontraktowych, w tym 5 niepełnozatrudnionych
3 nauczycieli stażystów, w tym 2 niepełnozatrudnionych.
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25.2.

Uczniowie

Rok szkolny

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001*
1999/2000*

Ilość klas

17SP + 5G
8 SP+ 10G
15G
16G
16G
17G
16G
17G
18G
20G
21G
21G
24G
25G
27G
27G
28G
29G
19G
9G

Ilość uczniów

Niepromowani

% niepromowanych

508
433
370
397
388
413
408
415
429
467
516
557
605
649
692
710
724
727
496
250

9
1
9
4
9
6
5
11
7
5
10
7
2
4
9
8
7
9
5

2,1
0,3
2,3
1,0
2,2
1,5
1,2
2,6
1,5
1,0
1,8
1,2
0,3
0,6
1,3
1,1
1,0
1,8
2,0

SP – klasy Szkoły Podstawowej
G –klasy Gimnazjum
* brak danych odnośnie SP nr 2 – dokumentacja przekazana do archiwum KO
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25.3.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

wynik

54,1

55,2

54,5

2009

63

62

65

52

53

57

2010

61

59

59

48

49

48

2011

50

51

54

47

48

48

Historia i
wos
Język polski

2012

65

61

64,4 62

71,2 65,9 49

50

47,1 50,9 50,7 53

2013

62

58

61,3 57,7 65,9 58,5 48

59

49

2014

68

59

66,6 59,4 68,6 63,2 47

52

48,3 52,6 53,2 55,6

2015

62

64

62

65

69

69

48

50

50

51

54

54

2016

69

56

68

56

70

56

49

51

49

52

49

50

2017

69

59

69

60

68

61

47

52

48

53

46

54

2018

68

59

67

59

69

60

56

52

56

53

58

53
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Matematycz
noprzyrodnicze

Matematycz
noprzyrodnicze
Matematyka

Historia i
wos

Wyniki podane w procentach

Średni
szkoły

Średni wynik
województwa

62,8

Matematycz
noMatematyka
przyrodnicze

Średni wynik
w kraju

61,7

Matematyka

wynik
Średni
szkoły

61,5

Język polski

Średni wynik
województwa

2008

Historia i
wos

Średni wynik
w kraju

Egzamin z części matematycznoprzyrodniczej

Język polski

Rok Egzamin z części humanistycznej

59,8 49,5 61,2

Średni wynik
w kraju

Średni wynik
województwa

wynik

-

-

-

-

-

2009 61

62

66

67

79

78

2010 60

60

65

54

70

73

2011 57

57

62

54

68

74

Rozszerzen
ie
Podstawa

Rozszerzen
ie
Podstawa

Rozszerzen
ie
Podstawa

Rozszerzen
ie
Podstawa

Rozszerzen
ie

Średni
szkoły

wynik
Średni
szkoły

2008 -

Podstawa

Średni wynik
województwa

Egzamin z języka rosyjskiego

Rozszerzen
ie
Podstawa

Egzamin z języka angielskiego

Średni wynik
w kraju

Rok

2012 63

46

64,4 46

63,6 45,1 65

38

73,3 48

2013 63

45

64,7 45,9 65,4 50,3 64

43

77,1 52,4 64,4 43,4

2014 67

46

68,5 47

73,7 53,6 61

41

66,4 53

59,4 38,3

2015 67

48

68

49

74

58

58

42

65

56

58

35

2016 64

45

68

45

72

44

61

44

68

51

64

59

2017 67

49

68

49

70

53

60

-

67

-

58

-

2018 68

52

69

52

75

59

61

-

67

-

52

-

Wyniki podane w procentach
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83,3 41,3

25.4.

Osiągniecia uczniów - konkursy przedmiotowe

2008/2009
Przedmiot
j. polski
fizyka
chemia
historia
matematyka
biologia
informatyka
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki
plastyka
Razem:
2011/2012
Przedmiot
j. polski
fizyka
chemia
historia
matematyka
biologia
geografia
informatyka
j. angielski
j. rosyjski
j. niemiecki
plastyka
wos
Razem:
2014/2015
Przedmiot
j. polski
fizyka
chemia
historia
matematyka
biologia
geografia
informatyka
j. angielski
j. francuski
j. rosyjski
plastyka
wos
Razem:
2017/2018
Przedmiot
j. polski
biologia
informatyka
j. angielski
wos
Razem:

Finaliści
3
2
2
1
x
x
x
x
x
x
x
8

Laureaci
2
x
2
1
x
x
x
x
x
x
x
5

Finaliści
3
1
2
1
2
1
x
x
6
1
2
1
x
20

Laureaci
3
1
2
1
x
1
x
x
1
1
2
x
x
12

Finaliści
x
x
2
2
x
x
1
x
2
1
x
x
1
9

Laureaci
2
xx
1
x
x
3
x
x
1
x
x
x
1
8

Finaliści
1
x
x
1
2
4

Laureaci
x
2
2
x
x
4

2009/2010
Finaliści
1
2
1
1
1
1
1
4
x
x
1
13
2012/2013
Finaliści
1
1
x
x
x
1
x
1
2
x
1
x
x
7
2015/2016
Finaliści
x
1
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
3
5
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Laureaci
1
1
1
x
1
x
1
x
x
x
x
5
Laureaci
x
x
2
x
x
x
1
x
1
x
x
x
x
4
Laureaci
1
x
2
2
1
1
x
1
1
x
1
2
x
12

2010/2011
Finaliści
3
2
2
2
1
1
x
2
x
x
x
13
2013/2014
Finaliści
2
1
x
x
2
x
x
x
3
x
x
x
x
8
2016/2017
Finaliści
1
x
1
x
x
1
x
2
x
x
x
x
3
8

Laureaci
2
1
2
x
x
x
x
2
x
x
x
7
Laureaci
2
x
1
3
x
1
x
2
3
x
x
1
2
15
Laureaci
x
x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x
1
3

- inne konkursy

2007/2008
VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie „DialNet Masters”
Ogólnopolski Konkurs „W Polsce bije serce świata – a czy Twoje
serce bije dla Polski”
Ogólnopolski Konkurs fotograficzny JVC

2 x laureat
2 drużyny x laureat
Praca wytypowana do
etapu centralnego
V miejsce

2008/2009
I Ogólnopolski Konkurs „Liga ortograficzna” – etap ogólnopolski

III miejsce

2010/2011
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły
– Jana Pawła II „Papież Słowianin”

Finalista na etapie
ogólnopolskim

2011/2012
XXII Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej

Wyróżnienie na etapie
ogólnopolskim

2013/2014
XXII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
PCK
XXIV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM
2014

II miejsce w etapie
centralnym
Wyróżnienie na etapie
ogólnopolskim

2014/2015
XXIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

IV miejsce w etapie
ogólnopolskim

2015/2016
XXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu

I miejsce w kategorii
„Szkoła gimnazjalna”

- osiągniecia sportowe
2008/2009 - piłka koszykowa dziewcząt - IV miejsce w finale województwa podlaskiego
2009/2010 - piłka koszykowa dziewcząt - III miejsce w finale województwa podlaskiego
2012/2013 - piłka siatkowa - awans do finału województwa podlaskiego – IV miejsce w
finale
2013/2014 – koszykówka dziewcząt – III miejsce w finale województwa podlaskiego
(brązowy medal)
- indywidualne zawody lekkoatletyczne – II miejsce w finale województwa
2014/2015 – koszykówka dziewcząt – II miejsce w finale gimnazjady województwa
podlaskiego
- lekkoatletyka – II miejsce w finale gimnazjady województwa podlaskiego w skoku wzwyż
2015/2016 – piłka siatkowa chłopców – awans do finału województwa podlaskiego
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- piłka siatkowa dziewcząt - awans do finału województwa podlaskiego
2016/2017 – gimnazjada w koszykówce dziewcząt – III miejsce w finale województwa
podlaskiego
- indywidualna gimnazjada w tenisa stołowego – I miejsce w finale gimnazjady województwa
podlaskiego
2017/2018 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym – I miejsce
w finale województwa podlaskiego
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25.5.

Wydatki na prowadzenie szkoły w przeliczeniu na ucznia

Rok

Wydatki

2008
2009

3 182 682,30 zł.
3 915 920,26 zł., w tym remont korytarza parter z
łazienką na I piętrze – kwota 319 643,84 zł
3 644 357,00 zł., w tym remont korytarza I piętro
kwota 122 367,40 zł
3 656 970,68 zł., w tym remont kominów,
uzupełnienie pokrycia dachowego, wymiana
orynnowania –
kwota 74 805,40 zł
3 561 186,76 zł
4 114 458,86 zł., w tym remont korytarza II piętro –
kwota 76 393,68 zł
3 858 252,82 zł
4 128 538,46 zł
Budżet – 4 065 625,48 zł., z tego zakup pomocy
dydaktycznych kwota 57 360,00zł
Muzyczna – 383 499,52 zł z tego zakup instrumentów
do szkoły i orkiestry muzycznej – kwota 157 794,18zł
Budżet – 4 264 012,73 zł., w tym wydatki na zakup
pomocy dydaktycznych, wyposażenia klas I-III –
kwota 97 686,51zł
Muzyczna – 798 342,04 zł., w tym instrumenty kwota
81 200zł
Budżet – 5 165 667,85zł., w tym plac zabaw kwota –
56 765,24zł oraz boisko do piłki plażowej kwota –
16 998,60zł,
Muzyczna – 1 154 941,31 zł., w tym 99 839,10 zakup
instrumentów

2010
2011

2012
2013
2014
2015
2016

2017

2018

25.6.

Ilość
W przeliczeniu na
uczniów
ucznia (zł)
516
6167,99
467
8385,26
429

8495,00

415

8811,97

408
413

8728,40
9962,37

388
397
370

9943,95
10 399,34
10 988,17

80

4793,74

433

9847,60

105

7603,25

508

10 168,64
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8191,07

Inwestycje w szkole realizowane przez Urząd Miasta

Lata 1999 – 2018









Przyłącza sanitarne, deszczowe, kanalizacja, instalacja wodociągowa – 293 988,00zł
(1999 - 2004rok)
Wymiana okien, elewacja – 144 723,16zł (1999 rok)
Nawierzchnia dojazdowa, parking, chodniki – 136 124,00zł (1999 rok)
Wentylacja mechaniczna – 54 136,00zł (1999 rok)
Modernizacja c.o. – 123 311,00zł (1999 rok)
Modernizacja instalacji elektrycznej – 132 393,21zł (1999 rok)
Modernizacja małej sali gimnastycznej – 192 873,75zł (2007 rok)
Remont posadzek w szkole starej części – wykładziny antypoślizgowe – 94 379,55zł
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(2006 rok)
 Remont szatni – 106 078,17zł (2005 rok)
 Wybudowanie hali sportowej wraz z łącznikiem, przyłącza wodociągowe i kanalizacja
– 1 911 936,24zł (2002 rok)
 Centrala grzewcza składająca się z pompy ciepła i kolektorów słonecznych –
539 851,19zł (2014 rok)
 Remont hali sportowej wraz z łącznikiem oraz sprzęt sportowy do hali –
1 586 245,95zł (2018 rok).
Zamierzenia na przyszłość to wykonanie ciągu komunikacyjnego i dodatkowych miejsc
parkingowych na placu szkolnym.
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26. Przedszkole Miejskie Nr 1 „Świat Malucha”
26.1.

Wprowadzenie do sprawozdania.

Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem jest jednostką
organizacyjną Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.
Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA Wysokiem Mazowieckiem jest przedszkolem
publicznym.
Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaskie Kuratorium Oświaty
w Białymstoku, Delegatura w Łomży.
Podstawą prawną funkcjonowania przedszkola jest Ustawa Prawo Oświatowe z dnia
14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59 z póź.zm.) oraz Statut Przedszkola Miejskiego
Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem.
Działalność Przedszkola finansowana jest przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie
w formie dotacji oraz przez Rodziców w formie opłaty i wpłat za koszty przygotowania
posiłków. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, w dniach
ustalonych w danym miesiącu.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów
wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem zapewnia
wszystkim swoim wychowankom wszechstronny i radosny rozwój. Każde dziecko
traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się kochane, akceptowane
i szczęśliwe. Przygotowujemy je zarówno do przeżywania sukcesu jak i do radzenia sobie
z porażkami.
W naszym przedszkolu dbamy o to, aby dzieci miały możliwość:
- samorealizacji;
- rozwijania kreatywnego myślenia;
- uczestniczenia w ciekawych zajęciach;
- rozwijania umiejętności współpracy z innymi.
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W naszym przedszkolu dziecko jest na pierwszym miejscu. Dbamy o jego komfort i poczucie
bezpieczeństwa. Jest to możliwe ponieważ:
- zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli;
- dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację;
- stoimy na straży praw człowieka;
- pomagamy i szanujemy siebie nawzajem;
- zapewniamy warunki, których efektem jest zdrowe i bezpieczne przedszkole.
Misja przedszkola
W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo lubiane i kochane.
Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego
indywidualnym tempem rozwoju.
Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu dziecka, dzięki czemu może żyć zgodnie
z własnym ciałem i umysłem w harmonii
z otaczającym je światem.
W atmosferze integracji uczymy dzieci szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla
siebie i innych.
Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, piękno,
prawda, miłość, szacunek itp.
Kadra pedagogiczna wciąż doskonali swoje umiejętności, dzięki czemu jest innowacyjna
i twórcza.
Współpracujemy z rodzicami,
wychowawczo-dydaktycznym.

którzy są

naszymi

sprzymierzeńcami

w

procesie

Poprzez nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne efektywnie rozbudzamy wyobraźnię
dziecka, rozwijamy jego twórcze myślenie.
Kształtujemy w dziecku poczucie przynależności do kraju, w którym żyje.
Wizja
Naszym celem jest przygotowanie dzieci
w społeczeństwie. Chcemy realizować to poprzez:

do

prawidłowego

funkcjonowania

- przyzwyczajanie do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych;
- otwartość na potrzeby dzieci i rodziców;
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- stwarzanie domowej atmosfery oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwijania
osobowości dzieci, zaspakajających ich potrzeby, wspierających rozwijanie zdolności
i zainteresowań;
- stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko
bawi się, uczy, rozwija swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi
i otaczającego je świata;
- kształtowanie i rozwijanie twórczej postawy wobec wychowanków, stosowanie aktywnych
metod i technik, które rozwijają zdolność twórczego myślenia;
- wykorzystanie naturalnej potrzeby działania dzieci poprzez stwarzanie sytuacji
skłaniających do kreatywności w wyrażaniu własnych przeżyć;
- uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka;
- wychowanie dziecka aktywnego, wrażliwego, samodzielnego i radzącego sobie
z problemami;
- partnerską współpracę z rodziną dziecka;
- podążanie za indywidualnym tempem rozwoju dziecka respektując jego potrzeby,
wspierając jego dążenie go samodzielności i niezależności;
- wspomaganie umiejętności potrzebnych do nauki czytania i pisania, rozwijając sprawność
umysłową i manualną;
- wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędnych w nauce szkolnej.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i miłości odnajdzie siebie i pokocha cały świat.
Pomóżmy mu w tym.
Misją naszego przedszkola jest rozumienie i zaspokajanie potrzeb dzieci i rodziców, dając
radość i uśmiech dziecku.
W swojej pracy kierujemy się: akceptacją, zaufaniem i wiarą.
Akceptacja - szanujemy i akceptujemy każde dziecko takim jakim jest.
Zaufanie - chcemy stworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom.
Wiara - wyznajemy pogląd, że każde dziecko ma szansę bycia wartościowym człowiekiem.
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26.2.

Analiza działalności przedszkola w kolejnych latach

l.p.
1.

2.

2018

2017

5.
6.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

172

175

163

159

159

160

158

140

128

125

125

Liczba oddziałów przedszkolnych

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

13

13

12

13

13

12

13

13

11

11

11

12,14

12,14

11,14

12,12

12,14

11,14

12,07

13,05

10,05

10,09

10,09

Zatrudnienie Liczba nauczycieli
nauczycieli
Liczba etatów nauczycieli

Zatrudnienie administracji i obsługi

4.

2015

Średnia liczba dzieci w ciągu roku

Zatrudnienie na umowę
zlecenie
logopeda
pedagog
rehabilitantka
-

3.

2016

16

-

7godz.tyg
2godz.tyg.
-

7godz.tyg
2godz. tyg
-

4godz.tyg
2godz.tyg

4godz.tyg.
-

4godz. tyg

-

-

-

-

15

15

14

14

14

14

15

14

12

12

Wydatki na Ogółem
prowadzenie
Dochody z tyt. opłat za
placówki
korzystanie z
wychowania przedszk.
oraz wyżywienia
Dochody z tyt. najmu i
dzierżawy
składników
majątkowych
Dotacja
celowa
na
wychowanie przedszk.
Dotacja celowa z budżetu
na inwestycje

1459333,97

1373800,99

1370784,80

1273010,67

1193500,00

1214441,96

1158073,58

1070786,14

956173,64

1681314,95

801207,90

174077,00

171586,00

182869,00

175824,00

187368,00

234780,52

335502,85

338217,99

298339,59

265407,79

247966,15

-

-

-

-

-

1245,00

2460,00

3130,00

2000,00

3300,00

1200,00

168510,00

177954,00

206870,00

204953,00

196899,00

-

-

-

-

-

-

747900,00

-

Subwencja oświatowa
Roczny koszt utrzymania
przedszkola(wydatki
minus dochody minus
dotacja celowa minus
subwencja oświatowa)
Miesięczne wydatki
poniesione na jedno
dziecko w analizowanym
okresie
Wydatki poniesione na prowadzenie
placówki łącznie z projektem.
Miesięczne wydatki poniesione na jedno
dziecko łącznie z realizacją projektu
EFS

231456,92

176966,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

884290,05

847294,23

981045,80

892233,67

809233,00

978416,44

820110,73

728838,18

655834,05

664707,16

552041,75

428,44

403,48

501,56

467,62

424,13

509,59

432,55

433,83

426,98

443,14

368,07

1669384,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki
c.d.
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Rok działalności przedszkola

Działania dodatkowe realizowane w danym roku
Na plan finansowy wydatków jednostki na 2018 składają się wydatki na realizację umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0262/1700 o dofinansowanie projektu „Wiedza i talent- to lepsze jutro” nr WND-RPPD.03.01.01-20-0262/17 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE i KWALIFIKACJE Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja Poddziałanie
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w kwocie 253.206,75zł i udział własny w
kwocie 47.000,00zł łączna kwota w planie finansowym 300.206,75zł. czego wykonano 211.050,97zł tj. 70,3% zakładanej
kwoty.

2018

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie w okresie 2018-09-01 do 2019-06-30 realizuje projekt „Wiedza i talent- to lepsze jutro”
z działania 3.1 Kształcenie edukacji, poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej.
W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
1.
Zajęcia teatralne
2.
Zajęcia matematyczne
3.
Zajęcia rytmiczno-taneczne
4.
Zajęcia informatyczne
5.
Zajęcia z języka angielskiego
6.
Zajęcia Mały Odkrywca
7.
Zajęcia Klockolandia
8.
Szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć w przedszkolu z matematyki, z j. angielskiego, z
programowania, tańca, muzycznych, teatralnych.
9.
Wyjazdy edukacyjne: do teatru lalek, na warsztaty z robotyki, do Centrum Nauki Kopernik, do OiFP w Białymstoku,
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Parku Leśnego w Poczopku.
Celem projektu dofinansowanego z EFS jest Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w
wieku 3-4 lata. Celem projektu „Wiedza i talent- to lepsze jutro” jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola nr 1
ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem poprzez rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP)
o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wzrost kompetencji
zawodowych nauczycieli zatrudnionych w OWP w terminie do dnia 30.06.2019 r.
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Ponadto od listopada 2018 r. rozpoczęła się rozbudowa przedszkola w ramach Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla Usług
Użyteczności Publicznej, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,
Poddziałanie 8.2.1. Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, mająca na celu utworzenie nowych
miejsc w ramach edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i
przygotowanie zaplecza socjalno- bytowego dla dzieci i nauczycieli.
W ramach realizacji projektu zostanie utworzonych 165 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb
dzieci 3-4 letnich oraz dzieci niepełnosprawnych. Ponadto w nowym budynku powstanie sala do zajęć indywidualnych z
przeznaczeniem do terapii integracji sensorycznej oraz sala wielofunkcyjna, w której prowadzone będą zajęcia: sportowe,
teatralne, muzyczne, taneczne, a także uroczystości przedszkolne.

2017
2016

2015

2014

Realizacja obu projektów przyczyni się do osiągniecia dodatkowych korzyści takich, jak:
-nabycie wiedzy, doświadczenia i umiejętności przez kadrę dydaktyczną OWP do prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku
przedszkolnym, co w przyszłości przyczyni się do podniesienia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Miejskiej Wysokie
Mazowieckie
-poszerzenie oferty OWP o nowe zajęcia dla dzieci przyczyni się rozwoju kompetencji kluczowych i stymulowaniu rozwoju
wśród przedszkolaków co niewątpliwie przyniesie wymierne korzyści na etapie nauki w szkole
-zachęcenie rodziców dzieci, które nie są objęte obowiązkiem przedszkolnym (3-4 letnie) do zapisania do OWP, którego oferta
edukacyjna będzie atrakcyjniejsza. Opiekun dziecka będzie mógł powrócić wtedy na rynek pracy po czasie nieobecności
związanej z wychowaniem dziecka.
Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni za kwotę 11300,00 zł.
Dokonano remontu ogrodzenia placu przedszkola na kwotę 43306,30zł
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego( drukarka i ksero) na kwotę 3071,90 zł
Dokonano remontu nawierzchni miejsc postojowych, wymieniono obrzeża na bieżni na placu przedszkola na łączną kwotę
19958,36 zł
Wymieniono wykładziny w trzech salach na łączną kwotę 3195,84 zł
Zakupiono komputer do księgowości na kwotę 3500,00 zł.
W obiekcie przedszkola została wykonana inwestycja tj. centrala grzewcza składająca się z pompy ciepła o mocy 39,2 kW i
kolektorów słonecznych o mocy 10,98 kW na kwotę – 341.702,48 zł.
W placówce zamontowano również urządzenia na placu zabaw na kwotę – 20.859,57 złotych. Zestaw ten składa się z: 3 wieży,
schodów wejściowych, pomostu rurowego, 2 zjeżdżalni metalowych, ściany wspinaczkowej, pomostu wiszącego, wejścia
łukowego z liną.. Odnowiono również plac zabaw będący na wyposażeniu placówki.
Doposażono placówkę w meble do sal tj. stoliki i krzesła oraz wymieniono wykładzinę w dwóch salach za łączną kwotę
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2013

2012

2011

6.014,75zł
We własnym zakresie w placówce wykonywane są drobne prace konserwacyjne mające na celu naprawę sprzętu oraz usunięcie
usterek hydraulicznych.
W 2013 roku w przedszkolu wykonany został remont tarasu przy budynku przedszkola.
Remont polegał na:
– Rozebraniu i usunięciu posadzki, warstw podsypkowych oraz cokołu tarasu
Wywozie gruzu spryzmowanego
Remoncie studzienek kanalizacyjnych ( wymiana rur na typu PVC,
montaż włazów żeliwnych typ lekki)
– Wykonaniu podsypki piaskowo – cementowej pod kostkę brukową na tarasie
Ułożeniu kostki brukowej na poziomie tarasu
Wmurowaniu kanału z rusztem mostkowym stalowym nierdzewnym z odpływem
–Przymocowaniu gazonów okrągłych i owalnych na tarasie
Łączne koszty usług i zakupu materiałów do remontu tarasu wyniosły 13.185,50zł.
Przedszkole do końca sierpnia 2012 r. czynne było 10 godz. dziennie w godz. 6.30 – 16.30, od września 2012 r.- 9 godzin
dziennie w godz. 7.45- 15.45. Dzieci korzystały z trzech posiłków dziennie za opłatą wnoszoną przez rodziców. Stawka
żywieniowa za każdy dzień roboczy wynosiła - 5,00 zł.
Opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową do marca 2012 r. wynosiła 180, -zł za I dziecko z rodziny, za II
dziecko i kolejne opłata obniżona była o 10% i wynosiła 162,-zł.
Od miesiąca kwietnia 2012 r. uległa zmianie opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową i wynosiła :
- od kwietnia do września 2012r. - 2,45 zł /godz. za pobyt dziecka w czasie zadeklarowanym przez rodzica, przekraczającym
podstawę programową.
- od października 2012r. - 3,07 zł /godz. za pobyt dziecka w czasie zadeklarowanym przez rodzica, przekraczającym podstawę
programową.
Przedszkole czynne było 10 godz. dziennie w godz. 6.30 - 16.30. Dzieci korzystały z trzech posiłków dziennie za opłatą
wnoszoną przez rodziców. Stawka żywieniowa za każdy dzień roboczy wynosiła:
- 4,50 zł do sierpnia,
- 5,00 zł od września.
Opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową do sierpnia wynosiła 160,-zł za I dziecko z rodziny, za II dziecko i
kolejne opłata obniżona była o 10% i wynosiła 144,-zł.
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Od miesiąca września 2011 r. uległa zmianie opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową i wynosiła ona 180,zł za I dziecko z rodziny za II dziecko i kolejne opłata obniżona jest o 10% i wynosi 162,-zł
Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudnionych jest 15 pracowników administracyjno – obsługowych, w tym od
września zatrudniono pomoc nauczyciela i woźną do pracy w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Gimnazjum.
W celu obniżenia kosztów wynagrodzenia w 2011roku było zatrudnione w ramach prac interwencyjnych 5 osób – łączna
refundacja kosztów wynagrodzenia wyniosła 20509,07zł
W 2011 roku zostały poniesione wydatki w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej w Gimnazjum tj.
sfinansowano zakup materiałów (farb, zaprawy) do odnowienia sali dla grupy przedszkolnej w Gimnazjum.
Zakupione zostało niezbędne wyposażenie sali i łazienki dla grupy przedszkolnej w Gimnazjum tj. leżaki, meble, karnisze,
firany, sedesy, wykładzina, naczynia kuchenne (sztućce, talerze, kubki, 2 patelnie). Poniesiono wydatki na zakup szafy na
dokumenty i biurko do pokoju księgowej.
Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie placówce nadano imię „ŚWIAT MALUCHA”
W drodze plebiscytu wyłoniono logo przedszkola.
W 2010 roku w przedszkolu wykonane zostały drobne prace naprawcze we własnym zakresie. Zakupione zostało niezbędne
wyposażenie tj. pralkę, żelazko, 3 odkurzacze, maszynka Zelmer, krajalnice, wieże, aparat fotograficzny i zabawki.
Łączny koszt zakupu wyniósł 6404,00zł
2010

Przedszkole czynne było 10 godz. dziennie w godz. 6.30 - 16.30. Dzieci korzystały z trzech posiłków dziennie za opłatą
wnoszoną przez rodziców. Stawka żywieniowa za każdy dzień roboczy wynosiła 4,50 zł.
Opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową wynosi 160,-zł za I dziecko z rodziny za II dziecko i kolejne
opłata obniżona jest o 10% i wynosi 144,-zł.
W 2009 roku w przedszkolu wykonany został generalny remont obejmował on niżej przedstawiony zakres robót :

2009

-Wymiana instalacji elektrycznej, wentylacji, instalacji wodnej, instalacji kanalizacji, instalacje c.o. oraz remont ogólny na
kwotę 616 846,77zł.
Ponadto przewiduje się zakup:
-wyposażenia do kuchni (meble kuchenne, zmywarka, rozdrabniacz odpadów, 2 lodówki, waga, 2 garnki, wiadra, miski i talerze
dla dzieci) na kwotę ok. 42.000,-zł
-wyposażenie do sal ( stoliki, krzesła dla dzieci, regał, biurko i krzesło, szafy wnękowe, tablice korkowe, szafki do szatni) na
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2008

kwotę ok. 78.000,-zł
- wymianę dźwigu towarowego i klimatyzatora do kuchni na kwotę 23.000,-zł
oraz wynagrodzenie inspektorów nadzoru budowlanego na kwotę 6000,-zł.
Do końca września 2009 roku dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Od grudnia 2008 do września 2009 dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Proponowane zajęcia oprócz
zapewnienia dzieciom znakomitej zabawy oraz opieki w dodatkowym wymiarze czasu pracy rozwijają zdolności artystyczne,
zapobiegają i korygują wady wymowy, podnoszą aktywność ruchową i rozwijają talenty. Dzieci będą miały możliwość
uczęszczania na zajęcia informatyczne, wokalne, taneczne, plastyczne, pływackie, teatralne i logopedyczne.
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27. Przedszkole Miejskie nr 2
Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem jest jednostką organizacyjną Gminy
Miejskiej Wysokie Mazowieckie.
Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podlaskie Kuratorium Oświaty
w Białymstoku, Delegatura w Łomży.
Podstawą prawną funkcjonowania przedszkola jest Ustawa Prawo Oświatowe z dnia
14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59 z póź.zm.) oraz Statut Przedszkola Miejskiego
nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.
Działalność Przedszkola finansowana jest przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie
w formie dotacji oraz przez Rodziców w formie opłaty i wpłat za koszty przygotowania
posiłków. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, w dniach
ustalonych w danym miesiącu.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z -ustawy o systemie oświaty oraz z aktów
wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
Przedszkole realizuje następujące kierunki rozwoju:
 podnoszenie efektywności działań w zakresie realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
 rozszerzanie form współpracy z instytucjami wspierającymi pracę przedszkola.
 zdobywanie środków finansowych na zagospodarowanie placu zabaw, zakup środków
dydaktycznych oraz na modernizację budynku przedszkola
Powyższe kierunki mają odzwierciedlenie w realizowanych przez nas działaniach, których
priorytetem jest:
 kształtowanie zachowań prozdrowotnych, promowanie zdrowia oraz samodzielności
dziecięcej
 wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 kształtowanie sfery społeczno – moralnej i emocjonalnej dziecka w różnorodnych
sferach aktywności
 wspomaganie rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci
 wspieranie rozwoju dziecka młodszego
 badanie losów absolwentów
 zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka
 kształtowanie i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka
 zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z oferty zajęć dodatkowych.
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Placówka dąży do osiągania wysokich standardów wychowania i edukacji dzieci poprzez
realizację

różnorodnych

programów

i

projektów

ogólnopolskich,

opracowywanie

i realizację innowacji pedagogicznych, wzbogacenie oferty programowej w dodatkowe
zajęcia, a także oferowanie licznych uroczystości: Dzień Przedszkolaka, Święto Drzewa,
Dzień Edukacji Narodowej, Sprzątanie Świata, Patriotyczne śpiewanie, Pasowanie na
przedszkolaka, Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, Spotkania opłatkowe, Powitanie
Wiosny, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Basiowy bal pasiastych, Święto Kota,
Dzień Ziemi, Dzień Rodziny, Dni Teatru, Festyn Rodzinny, Olimpiada sportowa
przedszkolaka, Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego, Przegląd Tańca.
Nasze Przedszkole jest organizatorem cyklicznie odbywających się na terenie naszej placówki
konkursów:
- Konkurs powiatowy "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
- Powiatowy konkurs patriotyczny "Czy znasz nasz Kraj?"
- Konkurs powiatowy - literacki "Ulubione wiersze dzieci", „ Ojczyzna wierszem malowana”,
Nasi wychowankowie biorą udział w wielu działaniach o zasięgu powiatowym, regionalnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim zajmując wysokie miejsca. Jako placówka uczestniczyliśmy
między innymi w takich działaniach jak:
 Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i ja” Ciechanowiecki Ośrodek
Kultury- Biblioteka Publiczna w Czyżewie, Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi
Czyżewskiej: wyróżnienie
 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Za co kocham Polskę”- organizator: Kuratorium
Oświaty w Białymstoku: wyróżnienia
 Wojewódzki konkurs plastyczny „Podróże po Podlasiu”, organizator Przedszkole
Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku.
 Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej „Krajobraz Polski – Tradycje
współczesności, przyszłości – Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie – Radio Jard: IV
miejsce w kategorii debiuty
 Ogólnopolski Konkurs o bezpieczeństwie „Zwierzak za kierownicą” - Biuro
Poselskie Posła na Sejm Beaty Bublewicz, patronat konkursu- Małżonka Prezydenta
RP Pani Anna Komorowska, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Infrastruktury
i Rozwoju, Rzecznik Praw Dziecka, Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny
Policji, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach oraz Prezes
Polskiego Związku Motorowego: I miejsce
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom”, organizator Zarząd
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Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem: wyróżnienia
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczno „Potworny zegarek Knock Nocky”, organizator
Grupa Czas Dzieci.
 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kartka świąteczna”, organizator Miejskie
Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach: laureat
Podnosimy jakość wychowania i edukacji poprzez realizację kolejnych edycji projektów
unijnych wzbogacając bazę dydaktyczną i ofertę zajęć z zakresu rozwijania kompetencji
kluczowych (zajęcia taneczne, teatralne, rewalidacyjne, logopedyczne, przyrodnicze, naukę
języka
angielskiego,
zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze
dla
dzieci
z zaburzeniami sensorycznymi oraz z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych.)
Przedszkole integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci, opartej na
powszechnie uznanych wartościach. Mają oni możliwość udziału w organizowanych przez
placówkę przedsięwzięciach takich jak: uroczystości, wycieczki, warsztaty i zajęcia otwarte.
Bardzo aktywnie uczestniczą w przedszkolnym teatrze rodziców „Zaklęci w teatr”. Chętnie
włączają się także w akcje charytatywne i kampanie społeczne podejmowane przez
przedszkole, za które placówka otrzymuje wyróżnienia: „Cała Polska czyta dzieciom”,
„Świąteczna paczka”, „Zbieramy nakrętki”, „Podaruj dzieciom książkę”, zbiórka makulatury,
„Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”, „Serce dla Poli”, „Świąteczne odwiedziny osób
starszych i samotnych”, „Pola nadziei”, „Pączek dla hospicjum”, „Nakręć się na pomaganie”,
„Moje dziecko idzie do szkoły”, „Dzieciaki Mleczaki”, „Czyste powietrze wokół nas”.
Kierując się polityką oświatową państwa realizujemy wiele programów własnych,
modyfikujemy programy wychowania przedszkolnego adekwatnie do potrzeb dzieci. Są to
między innymi: program wychowania przedszkolnego wybierany adekwatnie do potrzeb, „W
świecie zawodów” program z zakresu doradztwa zawodowego, „We sing, we play, we
speak!!!” - program własny nauczania języka angielskiego w grupach dzieci 3,4,5 i 6-letnich,
program profilaktyczno – wychowawczy „Od wartości do radości”, „Mowa naszym skarbem”
– program logopedyczny, „Przedszkolak w świecie teatru”, „Po prostu tańcz – program
zespołu „Tęczowej Dwójeczki ” (6 latki), „Z kulturą za pan brat”, „Już jestem
przedszkolakiem”, „W małym sercu – Polska” program edukacji patriotyczno – regionalnej,
„Moja przygoda z komputerem”, „Potrafię to powiedzieć” - program zajęć indywidualnych
dla

dzieci

niepełnosprawnych

ze

spektrum

autyzmu,

wspieranych

alternatywną

i wspomagającą metodą komunikacji, „W radości dzieci Bożych”, Program edukacji
patriotycznej „Mój kraj w Europie”, „Badam, doświadczam, eksperymentuję” - program
przyrodniczy.
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W przedszkolu realizowane są również innowacje pedagogiczne: „Maluchy gotują – duży
i mały kucharzem może być doskonałym”, „Zawodowy zawrót głowy”, „Easy English –
nauka języka angielskiego przez zabawę dla dzieci 3,4 letnich”, „W zdrowym ciele zdrowy
duch”.
Jako placówka współpracujemy z wieloma instytucjami w naszym mieście jak również
z instytucjami z gminy, powiatu i województwa. Jest to współpraca z:
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem
Gminy, Księgarnią, Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Komendą Powiatową Straży Pożarnej,
Bankiem Spółdzielczym, Szkołą Podstawową nr 1, Przedszkolem Miejskim nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem, Zespołem Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem, Centrum Kształcenia Zawodowego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Nadleśnictwem Rudka, Stowarzyszeniem „Bliżej Ciebie”, Warsztatami Terapii Zajęciowej
w Wysokiem Mazowieckiem, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie, Przedszkolem
Samorządowym nr 79; Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Wysokiem
Mazowieckiem, Urzędem Pocztowym, zegarmistrzem, apteką POGODNA, sklepem
owocowo- warzywniczym p. Kamińskiego, zakładem fotograficznym, sklepem Partner AGDRTV, sklepem Garden, sklepem Jantar, sklepem Alf, sklepem „Puchatek”, sklepem
zoologicznym, gabinetem stomatologicznym, gabinetem weterynaryjnym, instytucjami
organizującymi różnorodne konkursy plastyczne, wokalne itp., Filharmonią Podlaską
w Białymstoku, Teatrem Lalki i Aktora w Łomży, Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Zambrowie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, fabryką bombek w Warszawie.
Dzięki temu dzieci mogą w praktyczny sposób sprawdzić swoje umiejętności, doświadczać,
poznawać i obserwować najbliższe otoczenie.
Przygotowując pomoce dydaktyczne i prowadząc zajęcia edukacyjne korzystamy
z technologii informacyjnej. Nowoczesne środki dydaktyczne (laptopy, rzutniki, tablety,
tablica interaktywna, magiczny dywan, programy edukacyjne) zwiększają ich atrakcyjność,
rozbudzają zainteresowanie dzieci. Dzieci w bezpieczny sposób wprowadzane są w świat
technologii.
W ramach realizacji Koncepcji Pracy każda z nauczycielek systematycznie udoskonala swój
warsztat pracy poprzez aktywny udział w różnego rodzaju formach doskonalenia (studia
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty. Zdobytą wiedzę
nauczycielki wykorzystują w pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. W pracy
z dziećmi wykorzystywane są elementy takich metod jak: ruchowej ekspresji twórczej.
R. Labana, Weroniki Scherborne, Kniessów, Carla Orfa, Paula Denisona, Gruszczyk
Kolczyńskiej, Dobrego Start, Pedagogiki Zabawy. Nasi wychowankowie poznają świat
poprzez zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze.
Przyjazna, bardzo dobrze przygotowana merytorycznie kadra pedagogiczna wraz z obsługą,
zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, dobre warunki do zabawy i wszechstronnego
rozwoju, integracji w duchu szacunku i tolerancji. Wyposażenie sal w nowoczesny sprzęt
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multimedialny, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz ich aranżacja zachęca do rozwijania
aktywności i wyobraźni dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. W przedszkolu znajduje się
profesjonalnie wyposażona Sala Doświadczania Świata oraz sala przyrodnicza z mobilnym
dziecięcym laboratorium. Przedszkole stwarza każdemu przedszkolakowi szansę rozwoju na
miarę ich możliwości, przygotowuje dzieci do następnego etapu edukacji oraz życia we
współczesnym świecie.
W załączonej tabeli przedstawiono analizę działalności przedszkola w kolejnych latach
dotyczącą kwestii struktury zatrudnienia, liczby dzieci uczęszczających do placówki, liczby
oddziałów, realizowanych wydatków i dochodów budżetowych oraz inwestycji.
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12

11,09

873.587,30

847.352,40

2009

176

8

17

15,05

1.106.561,80

1.076.743,70

Dochody budżetowe
zrealizowane za dany rok

Liczba oddziałów
7

Wydatki budżetowe
zrealizowane za dany rok

Liczba dzieci uczęszcz. do
placówki na dzień 31
grudnia
150

Liczba pracowników
administracji i obsługi
zatrudnionych na dzień 31
grudnia
Liczba nauczycieli
zatrudnionych na dzień 31
grudnia

Rok działalności
przedszkola
2008

150

Działania dodatkowe realizowane w danym roku

W roku sprawozdawczym w placówce funkcjonowała grupa
terapeutyczna dla dzieci posiadających dysfunkcje do której
uczęszczało czworo dzieci.
W roku sprawozdawczym w placówce funkcjonowała grupa
terapeutyczna dla dzieci posiadających dysfunkcje do której
uczęszczało troje dzieci.
W roku sprawozdawczym w związku ze zwiększoną liczbą
dzieci uczęszczających do przedszkola, a tym samym nowym
oddziałem, został przeprowadzony remont jednego z
pomieszczeń, a także zakupiono niezbędne wyposażenie
potrzebne do sprawnego funkcjonowania tj. meble, krzesła,
stoliki, wykładzinę, pomoce naukowe. Doposażono również
kuchnię w potrzebny sprzęt tj. taboret kuchenny, naczynia które
były niezbędne w związku ze zwiększoną liczbą dzieci
żywionych.
W 2009 roku przedszkole otrzymało od Urzędu Miasta Wysokie
Mazowieckie system monitorujący, którego wartość wynosi 15
250,00 (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych.
W roku ubiegłym dzięki środkom finansowym z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonana
została ścieżka dendrologiczna o wartości 10 000,00 (dziesięć
tysięcy 00/100) złotych.
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2011

187

218

8

8

19

19

17,05

17,05

1.296.876,56

1.974.658,01

1.202.016,53

477.801,50

W roku sprawozdawczym w placówce funkcjonowała grupa
terapeutyczna dla dzieci posiadających dysfunkcje do której
uczęszczało troje dzieci.
W roku sprawozdawczym w placówce funkcjonowała grupa
terapeutyczna dla dzieci posiadających dysfunkcje do której
uczęszczało troje dzieci.
W czerwcu 2011 roku zakończono remont budynku przedszkola.
Wartość inwestycji to kwota 1 355 141,05 (jeden milion trzysta
pięćdziesiąt pięć sto czterdzieści jeden 05/100) złotych, która
swoim zakresem obejmowała:


termomodernizację wraz z pracami związanymi z
likwidacją barier umożliwiającą poprawę funkcjonowania
dla osób niepełnosprawnych,



wymianę stolarki okiennej, drzwi,



remont instalacji centralnego ogrzewania,



remont dachu, instalacji odgromowej.

Przeprowadzony remont przyczynił się nie tylko do poprawy
wyglądu estetycznego budynku, ale również do zauważalnych
oszczędności na § 4260. Wydatki za energię cieplną w roku 2010
wyniosły 102 588,47 złotych, natomiast 2011 roku wyniosły one
już tylko 71 281,79 złotych.
W 2011 roku wykonano dokumentacje na remont wraz z
przebudową wnętrza przedszkola na kwotę – 26.937,00 zł - §
6050 – Wydatki inwestycyjne.
Na potrzebę funkcjonowania nowego oddziału
zaadoptowana została sala zabaw po pralni i szatni
kucharek.
Wyburzono
ściany
pomiędzy
pomieszczeniami, usprawniono instalację elektryczną,
151

2012

229

8

18

17,05

1.571.386,55

485.397,98

2013

233

8

16

16,50

2.181.729,50

354.784,64

2014

270

9

20

19,18

2.263.900,00

292.146,00
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odnowiono ściany poprzez gipsowanie i malowanie,
uzupełniono ubytki w posadzce sali, oraz przygotowano
do położenia wykładziny, naprawiono instalację wodno –
kanalizacyjną, co wykazane jest wykonaniu § 4270 –
Zakup usług remontowych – 9 032,97 zł.
W/w salę wyposażono w: meble, stoliki, krzesełka,
zabawki, pomoce dydaktyczne. W związku ze
zwiększoną liczbą dzieci żywionych niezbędne było
również doposażenie kuchni w potrzebny dodatkowy
sprzęt kuchenny oraz naczynia.
Środki finansowe w 2012 roku były wykorzystane do realizacji
bieżących opłat zapewniających pracę placówki.
W 2013 r. wykonano pierwszy z trzech etapów remontu
przedszkola, którego wartość to 489.920,72 (czterysta
osiemdziesiąt dziewięć dziewięćset dwadzieścia 72/100) złotych.
Remont swoim zakresem obejmowała odnowienie ścian i
posadzek w 5 salach dydaktycznych , holi placówki, a także
łazienek zintegrowanych z salami. Remont swoim zakresem
obejmował również wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i
elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.
W 2014 r. wykonano drugi z trzech etapów remontu
przedszkola, którego wartość to 453.089,20 (czterysta
pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć 20/100)
złotych. Remont ten swoim zakresem obejmował:
 wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i
elektrycznej,
 remont i ocieplenie posadzek,
 remont łazienek,
 odnowienie ścian 3 sal dydaktycznych i korytarzy,
oraz holu głównego,
 wymianę drzwi.
Zarówno wyremontowane sale jak i szatnia zostały wyposażone

2015

264

9

20

22,14

1.967.540,85

321.978,00

2016

341

12

24

27,27

2.478.214,42

338.421,00
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w nowe meble.
Placówka została wyposażona w centralę grzewczą składającą
się z pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Wartość
inwestycji – 446.862,29 (słownie czterysta czterdzieści sześć
tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa 29/100) złotych.
Plac zabaw funkcjonujący przy przedszkolu doposażono w
kolejne elementy tj. kompleks składający się z 3 sztuk wieży,
schodów wejściowych, pomostu rurowego, zjeżdżalnie
metalowe, ścianę wspinaczkową, pomost wiszący, wejście
łukowe z liną. Wartość przedsięwzięcia – 27.168,56 (słownie:
dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 56/100)
złotych.
Środki finansowe w 2015 roku były wykorzystane do realizacji
bieżących opłat zapewniających pracę placówki.
Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem w 2016
roku rozpoczęło realizuję projektu dofinansowanego z Funduszy
Europejskich „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” Celem projektu
jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację
zajęć dodatkowych dla 264 dzieci uczęszczających do
przedszkola, dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji 23 nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu w terminie do dnia 30.11.2017
roku.
Dofinansowanie projektu z UE: 313 192,50 PLN
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
 Zakup wyposażenia sali Doświadczania Świata
 Zajęcia logopedyczne
 Zajęcia rewalidacyjne
 Zajęcia taneczne o charakterze kompensacyjnokorekcyjnym



2017

376

13

28

27,27

3.139.894,02

359.218,00
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Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z
zaburzeniami sensorycznymi
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu
umiejętności społeczno-emocjonalnych
 Zajęcia przyrodnicze
 Zajęcia teatralne z elementami dramy
 Zajęcia z języka angielskiego
 Wyjazd edukacyjny do Planetarium
 Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik
 Wyjazd edukacyjny do Muzeum Ziemi
 Wyjazd edukacyjny do Parku leśnego Silvarium w
Poczopku
 Wyjazd edukacyjny do Ziołowego Zakątka w
Korycinach
 Szkolenia nauczycieli w zakresie integracji
sensorycznej, rytmiki, pedagogiki tańca, emisji
głosu, edukacji teatralne, pracy w sali
doświadczania świata jako sposobu na stymulację
rozwoju zmysłów.
Utworzone trzy dodatkowe grupy funkcjonujące w Szkole
Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem wymagały
dostosowania w niezbędne wyposażenie tj.: stoliki, krzesełka,
regały, odkurzacze, radioodtwarzacze oraz pomoce dydaktyczne.
Dokonano również w roku bieżącym adaptacji sal do
wyposażenia w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach
realizowanego projektu. Adaptacja ta polegała na gipsowaniu
ścian wewnętrznych, malowaniu, oraz wykonaniu nawierzchni
podłóg. W/w pomieszczenia będą wykorzystywane do
przeprowadzania zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach
projektu.
W roku sprawozdawczym przedszkole kontynuowało
realizację projektu dofinansowanego z Funduszy

2018

392

13

34

26,15

3.290.508,78

373.878,00
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Europejskich „Wzrost jakości oferty edukacyjnej
Przedszkola
Miejskiego
nr
2
w
Wysokiem
Mazowieckiem”, który rozpoczęto realizować w 2016
roku.
W 2017 roku w placówce został wykonany trzeci i ostatni
etap remontu przedszkola, który swoim zakresem
obejmował:
 wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i
elektrycznej,
 remont i ocieplenie posadzek,
 remont łazienek, wymiana armatury łazienkowej,
 odnowienie pomieszczeń administracyjnych,
 wymianę drzwi,
 remont oraz wyposażenie ciągu technologicznego
kuchni.
Wartość inwestycji – 1.225.456,73 (jeden milion dwieście
dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć 73/100)
złotych.
Odnowione pomieszczenia administracyjne zostały
wyposażone w nowe meble – 39.682,00 (słownie:
trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa
00/100) złotych.
Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem w 2018
roku realizowało projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Wzrost jakości edukacyjnej Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” Celem projektu
było podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację
zajęć
dodatkowych
uczęszczających
do
przedszkola,
dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli.
Dofinansowanie na realizowanie umowy to kwota – 340.973,75

zł (trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy
75/100 złotych), natomiast wkład własny przy realizacji wsparcia
– budżet gminy – 60.171,90 (sześćdziesiąt tysięcy sto
siedemdziesiąt jeden 90/100 złotych).
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
 Zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 Zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb dzieci ze
spektrum Autyzmu.
 Wyposażenie placu zabaw w sprzęt dostosowany do
potrzeb dzieci ze spektrum Autyzmu (góra
wspinaczkowa, huśtawka typu gniazdo)
 Zajęcia z zakresu legoterapii.
 Zajęcia z elementami muzykoterapii.
 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
 Robotyka.
 Klub małego odkrywcy.
 Zajęcia informatyczne.
 Wyjazd edukacyjny na Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku.
 Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik.
 Wyjazd edukacyjny do Fabryki Misia w Białymstoku.
 Wyjazd edukacyjny do zoo w Warszawie.
 Fabryka Iluzji.
 Wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrodniczo – Leśnego
w Białowieży.
 Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli w
ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
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28. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckim z siedzibą przy ul. Ludowej 19
w Wysokiem Mazowieckim (MOK) jest jedyną instytucją kultury działającą na terenie Miasta
Wysokie Mazowieckie. Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury oraz
rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa, a także w dziedzinie
wychowania i edukacji. Celem nadrzędnym MOK jest pozyskanie i przygotowanie
środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
Miejski Ośrodek Kultury został utworzony Uchwałą Nr 70/XV Rady Miasta w Wysokiem
Mazowieckiem z dnia 27 lipca 1993 roku w sprawie zmiany nazwy dotychczasowego
Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na Miejski Ośrodek Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem. MOK działa ponadto na podstawie:
o Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),
o Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574,
z późn. zm.),
o Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
506),
o Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2204 t.j.).
Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada
Miasta Wysokie Mazowieckie. Terenem działalności MOK jest miasto Wysokie
Mazowieckie. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez organizatora pod numerem 1/95.
W skład MOK wchodzi:
1) dom kultury
2) biblioteka publiczna
3) kino
4) punkt działalności usługowej.
Ponadto w budynku MOK swoje siedziby mają: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Wysokie
Mazowieckie, Izba Ziemi Wysokomazowieckiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Ciebie”, Klub Tenisa Stołowego,
Polski Związek Niewidomych o/Wysokie Mazowieckie, Regionalny Związek Stowarzyszeń
i Klubów Abstynenckich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Klub Rodzin
Abstynenckich „Łabędź”, 4 Wysokomazowiecka Drużyna Harcerzy „Leśna Gwardia”.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem działa wiele formalnych
i nieformalnych grup tj.: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora „Pogodna Jesień", Chór
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Klubu Seniora „Pogodna Jesień", Studio Teatralne, Ludowy Zespół Regionalny, „Mazowia",
Grupa Baletowa, Koło tańca nowoczesnego „Okay Dance", Zespół muzyczny „Party Clap”.

28.1.

Modernizacja miejskiego ośrodka kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dysponuje dużym, piętrowym,
oddzielnym budynkiem, usytuowanym w oddaleniu od ulicy, w sąsiedztwie parku miejskiego.
Posiada dużą ilość miejsc parkingowych oraz plac rekreacyjny za budynkiem.
Budynek MOK, który został wybudowany na początku lat 60. XX w., częściowo w czynie
społecznym, jest wewnątrz przestarzały, posiada mało estetyczne wnętrze obiektu
zniechęcające do odwiedzania przez mieszkańców powiatu, przestarzałe i energochłonne
elementy nagłośnienia, oświetlenia i wyposażania kina. Brak dostępu do wysokiej jakości
wydarzeń scenicznych, niska atrakcyjność działań edukacji kulturalnej na terenie obiektu
MOK wynikała z braku spełnienia wymagań odbiorców: nieprzystosowane akustycznie sale,
brak dostępu do Internetu w większości pomieszczeń, niski komfort uczestnictwa
w wydarzeniach na sali widowiskowo-kinowej w MOK ze względu na niewygodne fotele, złą
akustykę i przestarzałe nagłośnienie, co powodowało brak stałej oferty kinowej. Innym
powodem ograniczenia działalności kulturalnej był utrudniony dostęp do pomieszczeń MOK
na I piętrze (biblioteka, pracownia muzyczna, administracja) dla osób niepełnosprawnych
ruchowo/seniorów (dostęp tylko poprzez schody), a także utrudnienia w dostępie do obiektu
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, windy).

Pomimo braku środków zewnętrznych na kapitalny remont budynku MOK organ prowadzący
oraz dyrektor MOK w celu poprawy infrastruktury budynku i otoczenia dokonali wielu
remontów ze środków miejskich.
W 2000 roku przeprowadzono:






remont kapitalny instalacji centralnego ogrzewania i sanitarnej budynku MOK,
remont kanalizacji zewnętrznej,
remont dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na ZHP,
wstępne prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na kawiarnię,
renowację gabloty informacyjnej MOK przy ul. 1 Maja.

W 2001 roku wykonany został remont kapitalny instalacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania. Wyremontowano również pomieszczenia piwniczne z przeznaczeniem na galerię
i kawiarnię dla młodzieży, a także inne wnętrza MOK: czytelnię, klatkę schodową i korytarze,
salę kawiarni oraz dwa pomieszczenia na potrzeby ZHP. MOK na zmianę wystroju wnętrz
czekał ponad 18 lat. Na ww. inwestycje wydano w ciągu 18 miesięcy około 132 000,00 zł.
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W 2002 roku odnowione zostało wnętrze czterech pomieszczeń biurowych o łącznej
powierzchni 68 m².
W 2006 roku od kwietnia do końca grudnia 2006 roku trwał pierwszy etap modernizacji
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Była to znacząca
inwestycja realizowana na obiekcie od momentu oddania go do użytku na początku
lat 60-tych. Prace dotyczyły izolacji termicznej budynku, drenażu odwadniającego, wymiany
stropu nad salą kinową, zabudowy tarasu, wymiany pokrycia dachowego, docieplenia
budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury
zyskała estetyczny wygląd dzięki nowej elewacji i zewnętrznemu oświetleniu. Nad wyjściem
z kina na tyłach budynku powstało zadaszenie, które wraz z półokrągłymi schodami tworzy
scenę. Lepsze warunki i przestrzenne wnętrze po remoncie miała Wypożyczalnia dla
dorosłych będąca częścią Miejskiej Biblioteki Publicznej. W wyniku zabudowy tarasu
powstała również dodatkowa sala prób i zajęć artystycznych na piętrze. Nie można pominąć
faktu, iż dzięki modernizacji budynku MOK polegającej na wymianie schodów zewnętrznych
na antypoślizgowe oraz zamontowaniu oświetlenia zewnętrznego poprawiło się ogólne
bezpieczeństwo korzystających z palcówki kulturalnej. Koszt całej inwestycji wynosił
1 213 tys. zł.
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem wielokrotnie podejmowały próby uzyskania dofinansowania na remont
wnętrza budynku.
W 2005 roku z Ministerstwa Kultury pozyskano środki w wysokości 50 000 zł, które zostały
przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w całym budynku MOK.
W 2007 roku wykonano kompleksowy projekt wykonawczy przebudowy i remontu wnętrz
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
W 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Upowszechnienie i równy
dostęp do dóbr kultury Podlasia – przebudowa i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach działania 6.3 Rozwój infrastruktury
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt projektu: 5 883 813,39 zł, koszty
kwalifikowane: 4 822 797, 85 zł, wartość dofinansowania (45%): 2 170 259,03 zł, wkład
własny (55%): 2 652 538,82 zł oraz VAT (1 061 015,54 zł).
Projekt w wyniku oceny formalnej uzyskał 60 punktów i uplasował się na 14. miejscu w liście
rankingowej. Z powodu braku środków finansowych nie uzyskał dofinansowania.
W 2013 roku Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia - przebudowa, remont
i doposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”
w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
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Całkowity koszt projektu 9 079 882 PLN. Do programu złożonych zostało 277 wniosków.
Ze względu na niewielką ilość środków finansowych przeznaczonych na program, możliwość
otrzymania wsparcia miało tylko 18 projektów. Nasz wniosek nie otrzymał dofinansowania.
W 2016 roku po raz kolejny złożony został wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego
ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego do Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2017.
Instytucja zarządzająca programem - Narodowe Centrum Kultury. Tytuł projektu:
„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem II Etap”. Jednak
i tym razem dofinansowania na poprawę infrastruktury kultury w mieście nie udało się
uzyskać.
W 2017 roku MOK przy ogromnym wsparciu i pomocy Burmistrza Miasta i pracowników
Urzędu Miasta napisał i złożył wniosek na projekt „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru
osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja. Tym razem działania te zakończyły się sukcesem
i udało się otrzymać dofinansowanie.
29 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego na
realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez
przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”.
W sierpniu 2018 roku rozpoczął się remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Wartość
całej inwestycji wynosi ok. 10 mln. zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja wynosi 6,5 mln
zł, natomiast pozostała kwota inwestycji będzie pokryta z budżetu miasta.
Przy pomocy Urzędu Miasta przeprowadzono procedurę zamówień publicznych – przetarg
nieograniczony na remont MOK oraz podpisano umowy z wykonawcami:




na przebudowę i remont budynku MOK. W ramach prowadzonych prac
modernizacyjnych zostanie m.in.: przeprowadzona zmiana układu funkcyjnego
pomieszczeń parteru i piętra w celu podniesienia walorów użytkowych budynku,
przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na miejsce prób zespołów muzycznych,
klimatyzacja sali kinowej, garderoby, holu i kawiarni, wymiana wewnętrznej instalacji
elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okładzin ściennych i posadzkowych;
na dostawę oraz instalację systemu projekcji cyfrowej oraz kompletnego systemu
kinowego nagłośnienia przestrzennego w sali widowiskowo-kinowej. W ramach
modernizacji MOK sala kinowa zostanie wyposażona w system kinowej projekcji
filmowej bazujący na najnowszych standardach w dziedzinie kinotechniki
(najnowocześniejszy w województwie). System projekcji zostanie oparty
o najnowocześniejszy projektor kinowy wyposażony w laserowo-fosforowe źródło światła
i umożliwiający odtwarzanie materiału 2D oraz trójwymiarowego 3D w wysokiej
rozdzielczości 4K. System projekcji zostanie także wyposażony w takie elementy
niezbędne do prawidłowiej projekcji filmowej jak: zwijany elektrycznie ekran, modulator
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3D, okulary do projekcji 3D oraz zasilacz awaryjny UPS. Innym, bardzo ważnym
elementem systemu kinotechnicznego, jest system wielokanałowego nagłośnienia kina.
Kolejnymi urządzeniami uzupełniającymi system nagłośnienia będą głośniki zaekranowe,
subbasowe;
na dostawę oraz instalację technologii i oświetlenia sceny dla sali widowiskowo-kinowej.
W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych zostanie wyposażona w wysokiej
jakości, nowoczesny system mechaniki scenicznej, rozsuwaną elektrycznie kurtynę.
W ramach systemu oświetlenia scenicznego zostaną dostarczone nowoczesne urządzenia
oświetlenia, sterowane za pomocą konsolety oświetleniowej, urządzenia efektowe –
wytwornice dymu oraz wytwornica mgły;
na dostawę oraz instalację systemu nagłośnienia sali widowiskowo-kinowej.

W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zmodernizowana zostanie sala
widowiskowo-kinowa, a obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakończenie prac remontowych planowane jest na sierpień 2019 roku, natomiast dostawa
i montaż urządzeń kinotechnicznych, nagłośnienia i oświetlenia dwa miesiące po zakończeniu
robót budowlanych.
Jest to szczególnie ważna i znacząca inwestycja w mieście, gdyż problemy dotyczące złej
infrastruktury kultury zgłaszane były wielokrotnie, zarówno przez mieszkańców Wysokiego
Mazowieckiego i okolic, jak też przez MOK i samorząd miasta.
Remont i zakup nowoczesnego wyposażenia MOK przyczyni się do utworzenia nowych form
pracy kulturalno-oświatowej, tj. kół zainteresowań (taneczne, umuzykalniające czy
recytatorskie), zespołów i klubów (wokalno-instrumentalnych oraz chóru dla dorosłych),
kursów (np. tańca). Ponadto planowane jest organizowanie koncertów zespołów muzycznych
profesjonalnych jak i amatorskich, koncertów muzyki operowej i operetkowej, konkursów
piosenki, występów kabaretowych, spektaklów teatrów zawodowych i amatorskich. Ważnym
zadaniem MOK będzie popularyzacja i upowszechnianie filmu. Dzięki kompleksowej
modernizacji sali widowiskowo-kinowej ze sceną poprawi się komfort odbioru sztuki
filmowej i przyczyni się do podniesienia frekwencji widzów podczas seansów. MOK planuje
wyświetlanie najnowszych produkcji filmowych, organizowanie spotkań z twórcami filmów
czy organizowanie festiwali filmowych.

28.2.

Działalność kulturalna

Miejski Ośrodek Kultury działa w oparciu o przyjęty w dniu 25 czerwca 2014 roku przez
Radę Miasta Wysokie Mazowieckie „Miejski Program Rozwoju Kultury na lata 2014-2020”.
Jednym z głównych założeń programu jest wykonanie II etapu modernizacji MOK.
Przebudowa i remont budynku MOK, wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w nowoczesny
sprzęt audio-video oraz nagłośnienie estradowe umożliwią realizację założeń programowych
określonych w niniejszym programie.
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Do głównych programów rozwojowych MOK należy zaliczyć m.in.:
-współpracę z instytucjami i osobami zaangażowanymi w sferę kultury
-kształtowanie właściwych postaw społecznych i patriotycznych
-edukację artystyczną dzieci i młodzieży
-pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej
-organizowanie zajęć artystycznych, edukacyjnych i poznawczych szczególnie w okresie ferii
i wakacji
 upowszechnianie wartości i dóbr kultury narodowej, rozwijanie kulturotwórczych
możliwości środowiska
 edukację artystyczną społeczeństwa – zwłaszcza dzieci i młodzieży
 rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnej formy aktywizacji kulturalnej
środowiska, pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej
 zapewnienie szerokiego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze i jej współtworzeniu
przez organizowanie kół zainteresowań i zespołów artystycznych, odkrywanie młodych
talentów i roztaczanie nad nimi opieki
 organizowanie zajęć artystycznych, edukacyjnych, poznawczych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych w czasie wakacji i ferii zimowych w placówce oraz poza nią
 organizowanie imprez artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz o charakterze
turystycznym, profilaktycznym, a także adresowane do osób niepełnosprawnych
 zapewnienie szerokiego uczestnictwa mieszkańców w propozycjach kulturalnych
Miejskiego Ośrodka Kultury
 szeroką promocję działalności MOK m.in. za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Miasta Wysokie Mazowieckie, Serwisu Internetowego Miejskiego Ośrodka Kultury,
portalu Facebook, miejskich i powiatowych pism („Echo Wysokiego”, „Głos
Wysokomazowiecki”), TV Kablowej oraz poprzez inne działania
 organizowanie różnorodnych działań o zasięgu powiatowym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zorganizował
32 wydarzenia kulturalne, z których skorzystało ok. 9000 osób. Przedsięwzięcia adresowane
były do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) i obejmowały różne
dziedziny kultury:
6 stycznia - Koncert Ludowego Zespołu Regionalnego „MAZOWIA” w Brańsku podczas
Orszaku Trzech Króli.
14 stycznia - Koncert pieśni bożonarodzeniowych w wykonaniu zespołu „MAZOWIA”
w 2 kościołach w Wysokiem Mazowieckiem.
17 stycznia - wernisaż wystawy „UCIECZKA” Roksany Mirek z Wysokiego
Mazowieckiego. Jest ona laureatką wielu konkursów na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, a także ogólnopolskim (wyróżnienie w XXIV Ogólnopolskim Konkursie
Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2014). Wystawę oficjalnie otworzyli Zastępca Burmistrza
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Miasta – Ewa Konarzewska, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Lech E. Śliwowski oraz
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta Wysokie Mazowieckie – Stanisław
Chmielewski. W spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina autorki – a także przyjaciele,
dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele klubów i stowarzyszeń działających
w Wysokiem Mazowieckiem. Uroczystość uświetnił swoim występem zespół Daddy Day
Care działający w MOK. Wystawę zwiedziło ok. 400 osób (uczniowie SP nr 1, LO, ZSZ,
koło plastyczne MOK, Klub Seniora, UTW oraz osoby indywidualne). Wystawa czynna była
do końca stycznia.
20 stycznia - Kabaret SMILE z programem „To się nadaje do kabaretu”. Sprzedano
wszystkie bilety (300 szt.).
21 stycznia – Działający w MOK pod Patronatem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
Klub Miłośników Historii zorganizował I Część konferencji „Dzieje Miasta Wysokie
Mazowieckie" w ramach miejskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Jako pierwszy z prelekcją wystąpił Emil Kalinowski, pochodzący
z Kalinowa-Solki (gm. Kulesze Kościelne), absolwent LO im. K. Jagiellończyka
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Instytutu Historycznego UW, gdzie obecnie przygotowuje
rozprawę doktorską na temat szlachty podlaskiej w epoce przedrozbiorowej. Jest autorem
książek „Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku” i „Historia obszaru gminy
Wysokie Mazowieckie” oraz kilku artykułów naukowych. Od 2014 r. sekretarz redakcji
„Przeglądu Historycznego”. Podczas spotkania omówił dzieje Wysokiego Mazowieckiego do
końca XIV w., ze szczególnym uwzględnieniem historii powstania grodu w Święcku
Wielkim. Następnie zebrani wysłuchali wykładu dr. Tomasza Jaszczołta, wybitnego
regionalisty, znanego i cenionego badacza historii Podlasia i Mazowsza, pracownika
naukowego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk im. T. Manteuffla w Warszawie.
Dr Tomasz Jaszczołt jest autorem kilku monografii i ok. 50 artykułów naukowych
i popularnych, które odgrywają ważną rolę w upowszechnieniu wiedzy o historii naszego
regionu. W centrum jego zainteresowania są źródła do badań nad historią Podlasia
i Wschodniego Mazowsza, historia kościoła i fundacji kościelnych na Podlasiu, genealogia
i historia rodów szlacheckich Podlasia i Mazowsza. Dr Jaszczołt przedstawił krótki szkic
osadnictwa w rejonie Wysokiego Mazowieckiego w XIV i XV w. Kolejnym prelegentem
był Tomasz Krajewski – mieszkaniec Wysokiego Mazowieckiego, absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego Filii w Białymstoku. Nauczyciel historii w Miejskim Zespole Szkół, gdzie
jest opiekunem Koła Wnuka Sybiraka, a jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie oraz członka zarządu MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie. W centrum jego zainteresowań jest m.in. historia polityczna XVIXVIII w., deportacje ludności polskiej na Sybir i historia regionu podlaskiego. W czasie
swojego wystąpienia omówił dzieje Wysokiego Mazowieckiego od XVI do początków XX
w., skupiając się na właścicielach i przynależności administracyjnej naszego miasta
w omawianym okresie. Na zakończenie głos zabrał Radosław Tymiński, nauczyciel historii
w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki, absolwent Liceum Ogólnokształcącego
w naszym mieście oraz Uniwersytetu w Białymstoku. W centrum jego zainteresowań jest
m.in. współczesna historia polityczno-gospodarcza oraz historia regionu podlaskiego. Nasz
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prelegent skupił się na kilku zagadnieniach: powstanie i rozwój parafii rzymskokatolickiej
i prawosławnej, działania zbrojne na terenie miasta oraz rozwój oświaty w okresie od XVI do
początków XX w. Wykładów wysłuchało ok. 100 osób.

22-26 stycznia - Ferie zimowe w MOK. Ponad 70 dzieci z naszego miasta i okolic
skorzystało z zajęć integracyjnych, rozrywkowych i edukacyjnych. W nawiązaniu do
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dzieci podczas zajęć o tematyce
patriotycznej pn. „Jesteśmy Polką i Polakiem” własnoręcznie stworzyły biało-czerwone
godła oraz flagi Polski, śpiewały polskie piosenki w wersji karaoke, wykorzystując sprzęt
multimedialny w nowo otwartej Pracowni Orange. Podczas warsztatów kulinarnych „Mały
Mistrz Pizzy” dzieci dowiedziały się w jaki sposób przygotować pizzę, miały szansę stworzyć
swoją własną kompozycję złożoną z oryginalnych produktów, a następnie uczestniczyły
w procesie wypiekania pizzy. Był też czas na: wizytę w bibliotece, gdzie dzieci napisały listy
do Kapituły Orderu Uśmiechu w sprawie odznaczenia autora książek dziecięcych Grzegorza
Kasdepke, Bal Karnawałowy z konkursami, zabawami tanecznymi, słodkim poczęstunkiem
i upominkami. W czasie ferii w MOK gościliśmy także uczestników Zimowiska 2018
zorganizowanego przez ks. Dawida Rosińskiego z parafii pw. św. J. Chrzciciela w Wysokiem
Mazowieckiem i wspólnie obejrzeliśmy pokaz chemiczny, iluzjonistyczny oraz film „Franklin
i skarb jeziora”.
2 lutego - projekcja filmów: „FERNANDO", „Jumanji: Przygoda w dżungli", „Tedi i mapa
skarbów", „Narzeczony na niby", „PODATEK OD MIŁOŚCI". Filmy wyświetlane były
w technologii cyfrowej przy współpracy z firmą Lumiere Sp. z o. o. w Białymstoku. Filmy
obejrzało 271 widzów.
4 lutego – druga część konferencji zorganizowana przez Klub Miłośników Historii nt. „Dzieje
miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach miejskich obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Z prelekcją wystąpił Tomasz Śmigielski – doktor nauk
humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Nauczyciel, regionalista, który obecnie pisze
dwie książki o tematyce lokalnej: „Wysokie Mazowieckie w okresie międzywojennym 19181939. Kalendarium” i „Słownik biograficzny ludzi kultury i sztuki pochodzących z powiatu
wysokomazowieckiego”. Podczas spotkania dr Śmigielski omówił dzieje Wysokiego
Mazowieckiego w okresie międzywojennym 1918-1939, ilustrując wszystko fragmentami
źródeł, do których dotarł podczas wieloletnich poszukiwań. Zebrani wysłuchali także
wykładu Karola Głębockiego – nauczyciela historii CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,
przewodnika PTTK po województwie podlaskim. Od 2006 r. inicjatora i koordynatora
sprzątania cmentarza żydowskiego w naszym mieście. Brał także udział w pracach
związanych z utworzeniem Izby Ziemi Wysokomazowieckiej, gdzie prowadził zajęcia dla
młodzieży z terenu miasta. W 2014 r. kapituła Światowego Związku Żołnierzy AK przyznała
mu pamiątkowe odznaczenie za zasługi dla związku. Obecnie pracuje nad książką pt.
„Przerwane sąsiedztwo” – monografią wysokomazowieckich Żydów. Omawiając historię
Wysokiego Mazowieckiego w czasie II wojny światowej p. Głębocki skupił się na kilku
zagadnieniach: kampania wrześniowa, polityka Sowietów, okupacja niemiecka, zagłada
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Żydów na terenie naszego miasta oraz ruch oporu. Głos zabrał również Andrzej Kurpiewski –
historyk, który w latach 1987 – 1997 związany był z oświatą i edukacją. Pracował
jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w LO w Wysokiem Mazowieckiem. Jest
jednym z inicjatorów i współzałożycieli Stowarzyszenia Nauczycieli Historii w Polsce.
W latach 1998 – 2011 związany był z administracją rządową i samorządową – pracował
w samorządzie miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Jest certyfikowanym audytorem
systemu jakości, doradcą biznesu; współpracuje także z jednym z tygodników katolickich.
W czasie swojego wystąpienia p. Kurpiewski omówił okres od powojennych dziejów
Wysokiego Mazowieckiego, aż po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem kilku
obszarów tematycznym tj. społeczeństwo, polityka, gospodarka i kultura. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, działacze
NSZZ „Solidarność”, mieszkańcy miasta i okolic oraz młodzież.
27 lutego - spektakle w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Widzowie (ok. 400 dzieci)
obejrzeli przedstawienia „Świat Brunona Szulza” i „Przygody Baltazara i Wawelskiego
Smoka”.
4 marca - spotkanie Klubu Miłośników Historii, zorganizowane w roku stulecia
odzyskania niepodległości przez Polskę w ramach XIX Dni Kultury Kresowej. Z prelekcją
pt. „Utrzymać wiarę i polskość” wystąpił ks. dr Tadeusz Krahel, dyrektor Archiwum
Archidiecezjalnego w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz
Białostockiego Towarzystwa Naukowego, kapelan „Wspólnoty Polskiej” w Białymstoku.
W 1994 r. wszedł w skład Rady Naukowej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie. Od 2007 r. został delegowany do prac
w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Uhonorowany przez
białostocki oddział IPN nagrodą „Świadek Historii”. Ks. Krahel jest autorem ponad 600
publikacji naukowych i popularnonaukowych, zamieszczanych m.in. w prestiżowych
krajowych i zagranicznych wydawnictwach. Na szczególną uwagę zasługują jego ostatnie
pozycje książkowe: „Archidiecezja wileńska w czasie II wojny światowej. Studia i szkice”,
„Przez więzienia i obozy do kapłaństwa. Wojenne losy alumnów Seminarium Duchownego
w Wilnie”, „Sanktuarium maryjne Różanystok”, „Martyrologia duchowieństwa archidiecezji
wileńskiej 1939-1945”. Ks. Tadeusz Krahel w swoim wystąpieniu omówił dzieje
archidiecezji wileńskiej oraz losy posługującego w niej duchowieństwa w czasie II wojny
światowej. Interesujące treści zgromadziły grono odbiorców, w tym: księży z terenu powiatu
na czele z Dziekanem Dekanatu Wysokomazowieckiego – Księdzem Prał. Ryszardem
Niwińskim, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzież. Spotkanie uświetnił koncert muzyki
polskiej w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia, w dalszej części
spotkania odbyła się promocja „Kroniczki kuleskiego plebana” autorstwa ks. Stanisława
L. Jamiołkowskiego, który w latach 1873-1885 był proboszczem w parafii p.w. św.
Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych. Jak zaznaczyła dr Małgorzata
K. Frąckiewicz z Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów „Kroniczka jest
dziełem bardzo wartościowym, przedstawiającym historię miejsc, ludzi, języka i kultury
regionu, dzieje parafii i kościoła lokalnego w szerokim kontekście organizacyjnym
i obyczajowym. Ma duże znaczenie dla badania i popularyzowania historii mazowiecko165

podlaskiego pogranicza, to szansa na dopełnienie wiedzy o regionie podlaskim i podniesienie
poziomu świadomości jego dziejów”.

4 marca - VI edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym". Bieg był
częścią uroczystości, która w Wysokiem Mazowieckiem odbywała się pod Patronatem
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania
Niepodległości nad obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Celem
biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963,
a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków,
niezależnie od wieku. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. która sprawowana była
w intencji Żołnierzy Niezłomnych. Uczestnicy uroczystości, wśród których był Jacek
Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski,
przedstawiciele parlamentarzystów, Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, radni
wojewódzcy, powiatowi, miejscy i gminni, samorządowcy z powiatu wysokomazowieckiego,
przedstawiciele służb mundurowych: wojska, policji i straży, delegacje zakładów pracy
i instytucji funkcjonujących na terenie miasta, przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnych,
klasy mundurowe, prowadzeni przez liczne poczty sztandarowe, przemaszerowali ulicami
Wysokiego Mazowieckiego pod pomnik kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego
żołnierzy. Nastąpiło złożenie kwiatów, odczytano list Prezydenta RP, okolicznościowe
przemówienia, wśród których głos zabrał Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta, Jacek
Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bohdan Paszkowski Wojewoda
Podlaski. Apel poległych odczytał wachmistrz Ryszard Łapiński z Grupy Rekonstrukcji
Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis. Podniosłego charakteru uroczystości nadała salwa
honorowa przygotowana przez Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe, odpalona przez
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. W Wysokiem Mazowieckiem w biegu udział
wzięło 200 biegaczy.
7 marca – projekcja filmów w kinie: „PSZCZÓŁKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA",
„Kobiety mafii”. Dla szkół podstawowych w godzinach rannych wyświetlano film „Cudowny
chłopak”. Filmy obejrzało 302 osoby.
10 marca – spotkanie Klubu Miłośników Historii nt. „Konfederacja barska w 250-lecie jej
zawiązania”. Prelekcję wygłosił Piotr Boroń - polski polityk, historyk i samorządowiec,
senator VI kadencji, w latach 2007–2010 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W 2017 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,
za kultywowanie tradycji patriotycznych i upamiętnianie prawdy o najnowszej historii Polski,
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Piotr Boroń w swoim
wystąpieniu mówił o konfederacji barskiej, w szczególności o przyczynach zawiązania,
przebiegu oraz jej następstwach i skutkach. Stwierdził, iż „była pierwszym powstaniem
narodowowyzwoleńczym, o którym dzisiaj najmniej pamiętamy”. Zwrócił także uwagę na
fakt, iż w jej wyniku „upadło państwo, ale przetrwał naród”. Następnie p. Boroń przybliżył
zebranym postać Józefa Pułaskiego, który na potrzeby konfederacji wydał większość swych
pieniędzy i sprzedał dobra ziemskie oraz jego syna Kazimierza – najsłynniejszego dowódcę
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konfederacji barskiej, bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Spotkanie
uświetnił wspólny śpiew pieśni konfederatów barskich w wykonaniu wszystkich zebranych
i naszego gościa.
15 kwietnia – spotkanie Klubu Miłośników Historii pt. „Tadeusz Kościuszko – Naczelnik
pierwszego powstania narodowego” zorganizowane w ramach miejskich obchodów stulecia
odzyskania niepodległości przez Polskę. Z prelekcją wystąpił dr Janusz Wesołowski –
historyk, muzealnik i archiwista, kustosz Archiwum Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie oraz autor wielu publikacji dotyczących historii XIX i XX w., w tym książki
pt. „Kościuszko. Bohater dwóch kontynentów”.
3 maja - Narodowe Święto Trzeciego Maja
Pomoc techniczna w organizacji miejskich obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3
Maja
oraz
realizacja
„Przeglądu
Pieśni
Patriotycznych
wspólne
śpiewanie" zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Wójta Gminy
Wysokie Mazowieckie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Podczas
przeglądu wystąpili soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne i chóry reprezentujące
przedszkola miejskie, szkoły wszystkich szczebli z miasta i gminy, parafie i MOK.
Zaproszeni goście i wszyscy przybyli mieli okazję do wspólnego śpiewania dzięki tekstom
pieśni wyświetlanym na dużym ekranie. Po występie wykonawcy otrzymali dyplomy
i statuetki upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, które
wręczali organizatorzy i zaproszeni goście. W uroczystościach udział wzięło ok. 300 osób.
11 maja – wystawa fotografii Fryderyk Chopin w kraju ojczystym autorstwa Janusza
Wolińskiego. Podczas wernisażu Dyrektor MOK Małgorzata Sałęga powitała przybyłych na
wernisaż gości i przedstawiła postać autora. Pan Woliński pochodzi z Wysokiego
Mazowieckiego, a obecnie mieszka w Warszawie. Ukończył studia optyczne na Politechnice
Warszawskiej, natomiast później zainteresował się fotografią krajobrazu, a obecnie miejsc
związanych z F. Chopinem. W swoich zbiorach ma ok. 10 tys. zdjęć. Zastępca Burmistrza
Ewa Konarzewska podziękowała panu Wolińskiemu za to, że chciał udostępnić niewielką
część swoich zbiorów mieszkańcom naszego miasta. Pan Janusz przedstawił ciekawostki
z życia Chopina oraz omówił swoje zamiłowanie do fotografowania miejsc z nim
związanych. Wernisaż uświetnił koncert uczniów pochodzących z Wysokiego
Mazowieckiego – Ignacego Brzoski, który uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie oraz Pawła Kalinowskiego
z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem, przygotowanych
pod kierunkiem dyrektora Adama Januszkiewicza. Zebrani goście mogli usłyszeć m.in.
utwory skomponowane przez bohatera wystawy – Fryderyka Chopina. Po występie młodych
artystów autor prezentowanych fotografii na ich ręce wręczył zdjęcia pomnika Chopina
przeznaczone dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia. W otwarciu uczestniczyło
ok. 30 osób.
13 maja - Udział Chóru Klubu Seniora w IV Festiwalu Pieśni Maryjnej do Klukowa.
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24 maja - projekcja filmów w kinie: „Bella i Sebastian 3” oraz „Katyń” - Ostatni Świadek.
Filmy obejrzało 69 osób.

1 czerwca - Dzień Dziecka połączony z rozstrzygnięciem konkursu na „Najaktywniejszego
Czytelnika roku 2017" w kategorii dzieci. Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
uczestnicy Dnia Dziecka zgromadzili się na placu za MOK. Wydarzenie rozpoczęło uroczyste
wręczenie nagród dla Najaktywniejszych Czytelników 2017 Roku przez Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie - Jarosława Siekierko, Dyrektor MOK - Małgorzatę Sałęga oraz
Kierownik MBP - Dorotę Mokrzewską. Imprezę uatrakcyjnił swoim występem zespół OKAY
DANCE działający w naszym ośrodku kultury. Dla przybyłych zaplanowana była cała gama
atrakcji i rozrywek, m.in. sprzęty rekreacyjne, dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, a także gry
plenerowe i animacje, np. skoki na dmuchanych, trzyosobowych parówkach, wyścigi
w dwuosobowych nartach czy mini hokej. Do zabawy zapraszała maskotka Kubusia
Puchatka. W programie znalazły się też tańce integracyjne, malowanie twarzy, skręcanie
balonów i pokaz baniek mydlanych XXL.
Imprezę i animacje poprowadził Karol Falkowski „MELODIA" natomiast pozostałe atrakcje
zapewnili pracownicy MOK, MBP oraz firma „STREFA IMPREZ" Paweł Kulesza.
3 czerwca – Koncert Kabaretu pod Egidą z jego założycielem Janem Pietrzakiem. Artyści
wystąpili ze specjalnym koncertem „Niepodległość 100+”, który został przygotowany przez
Towarzystwo Patriotyczne z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Występ honorowym
patronatem objął Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, a do jego
organizacji przyczynił się dr Czesław Chorąży aktywnie działający w Klubie Miłośników
Historii. Burmistrz Miasta podziękował artystom za wspaniałe patriotyczne widowisko.
Po koncercie można było nabyć książki autorstwa Jana Pietrzaka „z PRL-u… do Polski.
Osiemdziesiątka pana Pietrzaka”, „Jak obaliłem komunę”, „Śmiech i złość”, które są dostępne
do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także płytę „Nielegalne kwiaty”.
Koncertu wysłuchało ok. 150 osób.
10 czerwca - ogólnopolska inicjatywa: Marsz dla Życia i Rodziny – Polska Rodziną
Silna!
Uroczystości rozpoczęły się w kościele p.w. św. J. Chrzciciela Mszą świętą sprawowaną
w intencji świętości wszystkich rodzin. Następnie obecni wyruszyli w przemarszu ulicami
Wysokiego Mazowieckiego do kościoła parafialnego pw. Św. Ap. Piotra i Pawła. Potem cała
kolumna przemarszu udała się na plac piknikowy przy MOK. Na uczestników czekały liczne
stoiska z różnymi atrakcjami, m.in.: CKZ prezentowało roboty, w innym namiocie dzieci
mogły pobawić się, malując twarz czy włosy, sporo radości miały też z wyrobów
cukierniczych: waty cukrowej, ciasta, popcornu, grillowanych kiełbasek i napojów. Znaczną
uwagę dzieci przyciągały stoiska: Fotobudka, kręcenie balonów, usługi fryzjerskie, Grupa
Ratownicza Nadzieja z Zambrowa, która prezentowała RKO, konkurs plastyczny, konkursy
sportowo-rekreacyjne z nagrodami, dmuchana zjeżdżalnia i plac zabaw, eurobungee
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i trampolina. Dochód uzyskany w czasie pikniku w całości został przekazany na Dom
Samotnej Matki w Supraślu. Organizatorem była parafia pw. św. J. Chrzciciela, partnerzy
organizacyjni: Miasto Wysokie Mazowieckie, Miejski Ośrodek Kultury. W pikniku
uczestniczyło ok. 300 osób.
10 czerwca – koncert zespołu MAZOWIA podczas festynu sportowo-rekreacyjnego oraz
pikniku rolniczego pn. „Powitanie lata u Ossolińskich” na terenie Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Ks. K. Kluka w Rudce.
16 czerwca – koncert zespołu MAZOWIA podczas Światowego Dnia Mleka z MLEKOVITĄ
w Wysokiem Mazowieckiem. Pomoc organizacyjna Burmistrza Miasta i Miejskiego Ośrodka
Kultury w realizacji ww. imprezy.
22-25 czerwca - wyjazd Ludowego Zespołu Regionalnego MAZOWIA z koncertem na
Litwę. Wyjazd zorganizowano w ramach współpracy miast partnerskich: Wysokie
Mazowieckie – Mejszagoła. Celem była wymiana doświadczeń kulturalnych oraz prezentacja
dorobku artystycznego – folkloru Podlasia. Wyjazd możliwy był dzięki gościnności
przedstawicieli władz samorządu Mejszagoły, Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego i Domu
Kultury. W programie wizyty organizatorzy zaplanowali koncert dla mieszkańców
Mejszagoły, zwiedzanie Muzeum ks. J. Obrembskiego oraz Wilna.
24 czerwca – Dzień Łabędzia
Impreza odbyła się na Stadionie Miejskim i tematycznie nawiązywała do obchodów 100lecia odzyskania niepodległości. W programie: patriotyczny występ dzieci z Przedszkola
Miejskiego nr 1, grupy tanecznej OKAY DANCE działającej przy MOK, montaż słownomuzyczny pt. „Rodzina zawsze razem się trzyma” w wykonaniu dzieci z Przedszkola
Miejskiego nr 2. W świętowanie włączyli się też Polacy z Litwy i Białorusi: Wesoła
Gromadka z Grodna, chór Legenda z Mejszagoły, młodzieżowy zespół taneczny Przyjaźń
z Mejszagoły, a także chóry: Grodnianie i Mejszagolanki. Podczas otwarcia imprezy, którego
dokonali Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko i Prezes SM MLEKOVITA Dariusz Sapiński,
Burmistrz Miasta podzielił się wiadomością o dofinansowaniu w wysokości 6,7 mln zł
przyznanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego na remont budynku MOK, za co
podziękował obecnemu na imprezie marszałkowi województwa. Burmistrz otrzymał z rąk
marszałka kopię plakiety ceramicznej wykonanej w białostockiej Fabryce Kafli i Polewy Jana
Kucharskiego i S-wie przedstawiającą godło II Rzeczypospolitej wg wzoru z 1927 r. wydaną
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i 120-lecia Samorządu
Województwa Podlaskiego, której oryginał znajduje się w zbiorach Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Polska Niepodległa”,
którego laureatami zostali:
W I kategorii – przedszkolaki: I miejsce: Kinga Tymińska i Wiktoria Dąbrowska
z Przedszkola Miejskiego nr 2, II miejsce: Maria Rydzewska, która reprezentowała MOK
Wysokie Mazowieckie, III miejsce: Laura Michałowska z Przedszkola Miejskiego nr
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2, Wyróżnienia: Karol Pietrzykowski i Szymon Kaczyński z Przedszkola Miejskiego
nr 2 oraz Klaudia Grzybowska i Zuzanna Kaczyńska z Przedszkola Miejskiego nr 1;
W II kategorii – uczniowie szkoły podstawowej: I miejsce: Julia Krukowska ze Szkoły
Podstawowej nr 1, II miejsce: Zofia Kaczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2, III
miejsce: Amelia Porzezińska i Joanna Falkowska ze Szkoły Podstawowej
nr 1, Wyróżnienia: Zuzanna Podbielska, Łucja Lubowicka i Aleksandra Dłuska ze Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz Zuzanna Jankowska ze Szkoły Podstawowej nr 2;
W III kategorii – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce: Daria
Kamińska z ZSOiP, II miejsce: Agata Busma z ZSZ, III miejsce: Karolina Sokołowska
z ZSOiP, Wyróżnienie: Paulina Korsak z ZSOiP.
Nagrody wręczyli Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, Marszałek Województwa Jerzy
Leszczyński oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
W tym dniu odbyły się koncerty: zespołu rockowego OSP, DADDY DAY CARE z MOK,
RENOMA, DEFIS oraz gwiazda wieczoru – GOLEC uORKIESTRA. Zespół, który w tym
roku obchodzi 20-lecie działalności, zaprezentował fantastyczne widowisko.
Ponadto w trakcie imprezy można było obserwować rekonstrukcję szpitala polowego z okresu
XX-lecia międzywojennego, wykonać podstawowe badania profilaktyczne prowadzone przez
Szpital Ogólny, porozmawiać z dietetykiem, na stoisku Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
„Polski Cukier” można było dostać darmową watę cukrową i cukierki, 4. Wysokomazowiecka
Drużyna Harcerzy „Leśna Gwardia” zachęcała chłopców do wstąpienia w jej szeregi, zaś na
placu MOK odbywał się Wysokomazowiecki Zlot Klasyków. Na zakończenie imprezy zebrani
na stadionie obejrzeli pokaz fajerwerków.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Miejski
Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Patronat medialny sprawowały: TVP3
Białystok, Polskie Radio Białystok, kurierwysmaz.pl.
Sponsorami byli: Miasto Wysokie Mazowieckie, Powiat Wysokomazowiecki, Spółdzielnia
Mleczarska MLEKOVITA, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. „Polski Cukier”, Pol-Krusz
w Szepietowie, Bank PKO BP S.A., ZWKiEC Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT w Wysokiem Mazowieckiem,
CERAMIK Tworkowski w Wysokiem Mazowieckiem, ZGIERUN – Piekarnia, Cukiernia
w Wysokiem Mazowieckiem, MICHAŁ – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
w Wysokiem Mazowieckiem, GAMA Group w Wysokiem Mazowieckiem, Wojciech
Brzozowski – Sklep u Wojciecha, Szymon Buczyński – Hurtownia MICRO, DAMEX –
Mieczysław i Sebastian Wójciccy, Lekarz medycyny – Józef Malinowski, Wojno-Stal –
Sylwester Wojno, Marian Biały Firma Bud-Trans w Wysokiem Mazowieckiem.
Dziękujemy za współpracę: Miejskiemu Zespołowi Szkół w Wysokiem Mazowieckiem,
Zespołowi Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, Komendzie
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
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w Wysokiem Mazowieckiem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Akcja Lato – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży pozostającej w Wysokiem
Mazowieckiem w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Przeprowadzone zostały zajęcia
integracyjne, rekreacyjne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, kulinarne,
edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, które przeprowadzili funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej.
Dzieci odwiedziły Izbę Ziemi Wysokomazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Wysokiem
Mazowieckiem oraz korzystały z Pływalni Miejskiej „WODNIK”. Z zajęć wakacyjnych
(prowadzonych w dwóch turach: I od 2-6 lipca, II od 30 lipca do 3 sierpnia) skorzystało
ponad 80 dzieci.
15 lipca – Letni Koncert przy fontannie. Zorganizowany przez Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie oraz Miejski Ośrodek Kultury. Podczas koncertu można było usłyszeć wiele
polskich przebojów w wykonaniu rodziny muzykującej Państwa Rybickich oraz potańczyć
przy muzyce zespołu RENOMA, który wykonał m.in. swój autorski utwór pt. „Czas
powiedział pas”. Najmłodsi mieli bezpłatny kącik animacji, w którym instruktorzy MOK
tworzyli z kolorowych balonów m.in. zwierzątka, kwiatki i miecze. Dzieci mogły też
pomalować twarze specjalnymi kredkami i wziąć udział w konkursie wiedzy o mieście
Wysokie Mazowieckie, w którym nagrodami były darmowe desery lodowe. Sponsorem
nagród w konkursie była Firma „Skrzetuska” z Wysokiego Mazowieckiego. W wydarzeniu
uczestniczyło ok. 100 osób.
20 – 21 lipca - Letnie Kino Nadziei. Na zewnątrz budynku MOK wyświetlane były filmy
„Moja Miłość” i „Old fashioned”. Organizatorem Kina Plenerowego było Radio Nadzieja
z Łomży. Filmy obejrzało ok. 50 widzów.
29 lipca – w sali kina MOK koncert zespołów: ACTAVIS (Bułgaria), ŽIVINICE (Bośnia
i Hercegowina) w ramach PODLASKIEJ OKTAWY KULTUR XI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Białymstoku. Koncerty w sali kinowej obejrzało ok. 80 osób.
2 sierpnia – XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru PODLASKIE SPOTKANIA
w Wysokiem Mazowieckiem. Kulturę i folklor na scenie plenerowej zaprezentowały
zespoły z Portugalii, Tajwanu, Rumunii, Kanady, Słowacji, Gruzji, Łotwy i Polski. Koncerty
w wykonaniu zespołów ludowych i folklorystycznych obejrzało ok. 400 osób.
Organizatorem festiwalu w naszym mieście byli Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
i Miejski Ośrodek Kultury.
15 sierpnia - przy fontannie znajdującej się przy ul. Rynek Piłsudskiego odbył się Letni
koncert z okazji Święta Wojska Polskiego zorganizowany przez Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie oraz MOK. Podczas koncertu wystąpiła Kapela KŁOSY z Ciechanowca oraz
Weronika Ostrowska z Wysokiego Mazowieckiego, której akompaniował Jerzy
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Wojciechowski. Dodatkową atrakcją było stoisko przygotowane przez żołnierzy z 183.
Kompanii Radiotechnicznej w Plewkach, które wzbudziło duże zainteresowanie zwłaszcza
wśród najmłodszych uczestników koncertu. W imprezie uczestniczyło ok. 150 osób.
25 - 26 sierpnia – przy MOK można było zwiedzać Mobilne Muzeum Multimedialne
przygotowane z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji
Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Muzeum było czynne w sobotę w godz. 1200-1800 oraz w niedzielę w godz. 1000 - 1600.
Mobilne Muzeum Multimedialne to urządzenia najnowszej generacji, setki archiwalnych
fotografii i dokumentów, fragmenty historycznych filmów, hologramy, nowoczesne animacje
i interaktywne aplikacje, które tworzą fascynującą narrację poświęconą Niepodległej,
zapraszając osoby zwiedzające do wspólnej wędrówki w czasie i przestrzeni. Niezwykłe
spotkanie z historią odbywa się w mobilnym module ekspozycyjnym, przystosowanym do
podróży po całym kraju. Każdy odwiedzający wystawę mógł złożyć swój podpis
w okolicznościowej Księdze, powstałej z okazji stulecia odzyskania Niepodległości.
26 sierpnia - Piknik patriotyczny. Piknikiem Patriotycznym zakończyliśmy w ostatni
weekend sierpnia w naszym mieście cykl wydarzeń patriotycznych w ramach miejskich
obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Utwory muzyczne nawiązujące
do tematyki powstańczej i niepodległościowej zaprezentowali: Kapela Czarnoleska z Czarnej
Białostockiej, Chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień” z MOK w Wysokiem Mazowieckiem
oraz Jasiek Mokrzewski z zespołem. Organizatorami wydarzeń patriotycznych, które miały
miejsce w dn. 25-26 sierpnia br. byli Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Miejski
Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. W działaniach uczestniczyło ok. 200 osób.
22 września – „Miejski Dzień Seniora”. Uroczyste spotkanie rozpoczęła Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, po czym Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz
Przewodniczący Rady Miasta w ciepłych słowach skierowanych do Prezesów Klubów
i Stowarzyszeń działających na rzecz Seniorów na terenie miasta Wysokie Mazowieckie
podziękowali m.in. za podejmowane inicjatywy, które sprawiają, że Seniorzy czują się
potrzebni i aktywnie uczestniczą w życiu naszego miasta. Jako pierwsza przed publicznością
zaprezentowała się Kapela „Góralska Hora”. Był to występ jednej z bardziej cenionych grup
muzycznych z polskich gór, który bardzo spodobał się publiczności oraz zaproszonym
gościom. Jako drugi na scenie wystąpił Ludowy Zespół Regionalny „MAZOWIA”
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Kapela „KŁOSY”
z Ciechanowca zaprezentowała się jako ostatnia. Impreza odbyła się w Restauracji
GUTLAND w Wysokiem Mazowieckiem i zgromadziła ok. 240 osób.
8 października - W Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w ramach
projektu „Kogo kręci kino historyczne na Podlasiu" realizowanego przez Fundację
Artystyczną ErinaB oraz Związek Powstańców Warszawskich przy współpracy Oddziału IPN
w Białymstoku, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
wyświetlony został film pt.: „Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim’’. Projekt jest
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współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Kultura dostępna" 2018.

10 października - Klub Seniora „Pogodna Jesień” działający przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Wysokiem Mazowieckiem obchodził 19. rocznicę powstania Klubu. Uroczystość
rocznicową seniorów swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko,
Zastępca Burmistrza Ewa Konarzewska, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof
Krajewski, Poseł na Sejm RP Lech Kołakowski, Dyrektor MOK Małgorzata Sałęga oraz
delegacje Klubów Seniora z: Ciechanowca, Klukowa, Szepietowa, Czyżewa, Kuleszy
Kościelnych i Kuczyna. Impreza rocznicowa odbyła się w „Piekielnej Kuchni” przy muzyce
zespołu z Miejskiego Ośrodka Kultury. Sponsorami spotkania byli: Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie, Poseł na Sejm Lech Kołakowski, Wójt Gminy Wysokie
Mazowieckie, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.
14 października – Dzień Kultury Chrześcijańskiej obchodzony w ramach miejskich
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień ten zbiegł się
z obchodami XVIII Dnia Papieskiego. Uroczystość Dnia Kultury Chrześcijańskiej odbywała
się w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. W tym dniu nie
zabrakło szeregu wydarzeń kulturalnych i duchowych. Po porannej mszy św. poezję
zaprezentowała artystka Renata Odorczuk. O godz. 1000 odprawiona została okolicznościowa
msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz prałat Ryszard Niwiński. Następnie
można było po raz kolejny usłyszeć wzruszające recytacje pani Renaty Odorczuk. Burmistrz
Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko razem z dyrektor MOK Małgorzatą Sałęga
podziękowali artystce oraz księdzu proboszczowi za okazaną gościnność. Następnym
punktem uroczystości był program artystyczny pt.: „Życie to Miłość’’ w wykonaniu
młodzieży ze SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem pod kierunkiem siostry Alicji i pani
Izabeli Wasilewskiej, który młodzież zaprezentowała po mszy św. o godz. 1130.
Zwieńczeniem całego dnia był koncert uwielbienia w wykonaniu Katarzyny Rogalskiej
z zespołem pt.: „Jak wysławić wdzięczność mą?’’, który miał miejsce po wieczornej Mszy
świętej o godz. 18.
Organizatorem Dnia Kultury Chrześcijańskiej był Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, a Honorowy Patronat objął
Dziekan Wysokomazowiecki, natomiast sponsorem było Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem.
28 października – W Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie odbyło się spotkanie Klubu
Miłośników Historii pt. „Pierwsze stulecie Jagiellonów”. Prelekcję wygłosił prof. dr hab.
Wojciech Fałkowski - Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, który jest historykiem
specjalizującym się w historii średniowiecza. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka
Rady Naukowej międzynarodowego programu UNESCO „Pamięć świata". Habilitował się
w 2000 r. Przez cztery lata (2008-12) wykładał na paryskiej Sorbonie jako profesor
wizytujący. Wieloletni przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich (2003-12),
a od 1994 r. także redaktor naczelny międzynarodowego rocznika naukowego "Quaestiones
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Medii Aevi Novae". Spotkanie odbyło się w ramach miejskich obchodów stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.

10 - 13 listopada - pomoc w organizacji uroczystości: 100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W dniu 10 listopada o godz. 1100 odbyła się msza św. za Ojczyznę pw. św.
Ap. Piotra i Pawła. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Miejskiego
Zespołu Szkół. W dniu 11 listopada o godz. 900 miała miejsce zbiórka pocztów
sztandarowych przy pomniku AK oraz oddanie hołdu poległym. O godz. 930 odbyło się
złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego „Huzar’’ i jego
żołnierzy. O godz. 1000 odprawiona została Msza święta za Ojczyznę w Kościele
pw. św. J. Chrzciciela z udziałem pocztów sztandarowych oraz część artystyczna
w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół. O godz. 1130 nastąpił przemarsz pod
Pomnik POW i złożenie wieńców i wiązanek. W południe na Rynku Piłsudskiego odbyło się
wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Niepodległa do
Hymnu”. W dniu 12 listopada o godz. 18 w sali baletowej odbył się koncert „Ignacy Jan
Paderewski – Polak. Pianista – patriota, Mąż stanu’’ w wykonaniu nauczycieli
Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w MZS w Wysokiem Mazowieckiem.
13 listopada o godz. 1700 w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
przywitaliśmy Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który zaprezentował
koncert pt. „Z polską pieśnią i tańcem przez wieki” w ramach miejskich obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert był zaprezentowany dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

28.3.

Działalność Izby Ziemi Wysokomazowieckiej w 2018 r.

Przez cały okres regularnie w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach
1600 – 1730 Izba była udostępniana zwiedzającym.
- w dniach 7-18 sierpnia Izbę zwiedziły dzieci biorące udział w akcji „Wakacje z Miejskim
Ośrodkiem Kultury”;
- w marcu w Izbie Ziemi Wysokomazowieckiej odbywały się lekcje historyczne dla
młodzieży: 6 lekcji dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół przeprowadził historyk p. Tomasz
Krajewski, 6 lekcji dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego przeprowadził historyk
p. Karol Głębocki;
- w miesiącach od stycznia do maja 2018 r. Izbę zwiedziło 19 grup zorganizowanych
z przedszkoli i szkół podstawowych;
- 9 czerwca 2018 r. Izbę zwiedzili harcerze – uczestnicy zlotu drużyn ZHP zorganizowanego
w Wysokiem Mazowieckiem.
Przewodnikiem po Izbie i nauczycielem lekcji muzealnych był pracownik MOKp. Kazimierz Dąbrowski.
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Łącznie w ww. okresie Izbę Ziemi Wysokomazowieckiej zwiedziło 450 osób.

28.4.

Edukacja artystyczna

W ramach swojej działalności merytorycznej MOK prowadzi stałe formy pracy artystycznej
adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem ich jest przygotowanie osób do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych. Zajęcia
prowadzą instruktorzy – specjaliści z danych dziedzin sztuki. Spotkania odbywają się
regularnie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć MOK.
Ze stałych form pracy MOK korzysta łącznie około 250 osób.

28.5.

Warsztaty umuzykalniające – nauka na gry na instrumentach muzycznych:

 pianino, keyboard, gitara: praca indywidualna z każdym uczestnikiem raz w tygodniu
w ramach Społecznego Ogniska Muzycznego w Łomży. W zajęciach uczestniczyło
ok. 16 osób,
 skrzypce: w zajęciach prowadzonych indywidualnie z każdym uczniem, uczestniczyły
4 osoby.
Działalność zespołów muzycznych
Przy Miejskim Ośrodku Kultury działały 3 zespoły muzyczne: PARTY CLAP (osoby
dorosłe), DADDY DAY CARE (zespół młodzieżowy pod kierunkiem instruktora MOK),
Zespół Rockowy.
Zespoły prezentowały się na imprezach i spotkaniach organizowanych przez MOK oraz
wyjeżdżały na koncerty do innych miejscowości.

28.6.

Koło Tańca Nowoczesnego OKAY DANCE

Zajęcia taneczne odbywały się w trzech grupach: mini, dzieci, junior (łącznie uczestniczyło
36 osób). Podczas zajęć uczyły się one tańca nowoczesnego z elementami hip- hop, new style,
lookingu oraz elementów tańca klasycznego i jazzu. Grupa osiągnęła bardzo wysoki poziom
artystyczny, uzyskując czołowe miejsce wśród zespołów tańca nowoczesnego
w województwie podlaskim. Świadczą o tym zdobywane wysokie miejsca (grupowo
i indywidualnie) na festiwalach i przeglądach.

28.7.

Grupa baletowa

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 4-6 lat. Podstawy techniki tańca zaczerpnięte z baletu
klasycznego są alfabetem każdego tancerza, a kształtowane od najmłodszych lat przynoszą
świetne efekty w rozwoju każdego dziecka. Rozwijają poczucie rytmiki i wrażliwości
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estetycznej, uczą pracy w grupie. Na balet uczęszczało ok. 20 osób. Grupa zaprezentowała
układ taneczny podczas imprezy „Dzień Łabędzia”.

28.8.

Ludowy Zespół Regionalny „MAZOWIA”

Wielopokoleniowy zespół folklorystyczny. W zespole śpiewa i tańczy 20 osób pod
kierunkiem choreografa oraz muzyka. Grupa ma w repertuarze tańce i pieśni z Podlasia,
pieśni bożonarodzeniowe. W tym roku dzięki przychylności Pana Burmistrza i Rady Miasta
zostały zakupione nowe stroje podlaskie.

28.9.

Koło plastyczne

Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez nauczyciela wychowania plastycznego.
Spotkania odbywały się raz w tygodniu w dwóch grupach, w których uczestniczyło (ponad
30 osób). Dzieci poznawały metody i techniki malowania, przygotowywały prace na
konkursy plastyczne. Uczestnicy koła plastycznego zdobywali nagrody i wyróżnienia na
różnych konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

28.10. Koło szachowe GAMBIT
Koło szachowe rozpoczęło działalność w 2017 r. pod kierunkiem p. Piotra Marzęckiego.
Dzieci, młodzież i dorośli uczestnicząc w zajęciach szachowych (raz w tygodniu) mieli
możliwość ciekawego sposobu spędzenia wolnego czasu, nauki gry w szachy lub
podniesienia swoich umiejętności, rozwoju intelektualnego i zdrowej rywalizacji. Do koła
należało 15 osób.

28.11. Klub Seniora „Pogodna Jesień”
Celem działalności klubu jest zapewnienie ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu
starszym mieszkańcom miasta. Klub prężnie działa i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach
realizowanych przez MOK oraz Urząd Miasta. Tradycją stały się cotygodniowe spotkania
integracyjne, organizacja uroczystości okolicznościowych, tj. „Andrzejki”, „Wigilia”,
wieczorki taneczne, wycieczki czy wystawy własnej twórczości. Seniorzy uczestniczą także
w imprezach organizowanych przez Kluby Seniora w powiecie. Do Klubu Seniora należy
ok. 50 osób.

28.12. Chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień”
Przy Klubie Seniora działa 14 osobowy chór pod kierunkiem instruktora muzyki.
W repertuarze chóru znajdują się pieśni patriotyczne, religijne i biesiadne. Chórzyści
uświetniają uroczystości organizowane wewnątrz klubu oraz występują na imprezach
Miejskiego Ośrodka Kultury, a także wyjeżdżają na przeglądy i spotkania seniorów.
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Letnie Kino Nadziei – kino plenerowe na placu MOK, wyświetlono filmy „Moja
Miłość” i „Old fashioned”,
koncert zespołów z Bułgarii oraz Bośni i Hercegowiny w ramach Podlaskiej
Oktawy Kultur XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru,
XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania w Wysokiem
Mazowieckiem,
Letni Koncert przy Fontannie z okazji Święta Wojska Polskiego połączony
z prezentacją sprzętu radiotechnicznego 183. Kompanii Radiotechnicznej
w Plewkach,
Mobilne Muzeum Multimedialne przygotowane z inicjatywy Prezydenta RP
Andrzeja Dudy z okazji Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania
Niepodległości RP,
Piknik Patriotyczny z udziałem Kapeli Czarnoleskiej,
Miejski Dzień Seniora,
„Kogo kreci Kino historyczne na Podlasiu” – projekt realizowany przez Fundację
Artystyczną ErinaB oraz Związek Powstańców Warszawskich przy współpracy
Oddziału IPN. W ramach projektu w Miejskim Zespole Szkół został wyświetlony
film pt.: „Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim”. Projekt jest
współfinansowany przez MKiDN w ramach programu „Kultura dostępna” 2018,
Dzień Kultury Chrześcijańskiej,
spotkanie Klubu Miłośników Historii pt. „Pierwsze stulecie Jagiellonów”,
pomoc w organizacji uroczystości miejskich obchodów 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem prowadził 9 kół
zainteresowań i klubów (stałych form pracy z zakresu edukacji kulturalnej):










warsztaty umuzykalniające, nauka gry na instrumentach muzycznych: pianino,
keyboard, gitara, skrzypce,
zespoły muzyczne (3 grupy),
koło tańca nowoczesnego OKAY DANCE (3 grupy),
grupa baletowa,
Ludowy Zespół Regionalny „Mazowia”,
koło plastyczne (2 grupy),
koło szachowe GAMBIT,
Klub Seniora „Pogodna Jesień”,
Chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.

Ze wszystkich zajęć skorzystało około 250 osób.

28.13. Działalność wydawnicza i promocyjna
Miejski Ośrodek Kultury w 2018 roku wydał dwie ważne publikacje o mieście Wysokie
Mazowieckie:
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- album pt. „Wysokie Mazowieckie w fotografii w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Polski 1918–2018”,
- książkę „Wysokie Mazowieckie 1918-1939. Kalendarium” autorstwa Tomasza i Ignacego
Śmigielskich.
MOK zajmuje się także redakcją i składem komputerowym wydawanego od 2003 roku
dwumiesięcznika „Echo Wysokiego”. Gazeta w ilości 2 000 egz. zawiera promocję
Wysokiego Mazowieckiego: działania Burmistrza i Rady Miasta, przedsięwzięcia kulturalne
Miejskiego Ośrodka Kultury, a także informacje o inwestycjach i ważnych wydarzeniach
odbywających się w naszym mieście. Gazeta jest bezpłatna i roznoszona do domów
mieszkańców miasta przez pracowników MOK.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi własną stronę internetową
mok.wysokiemazowieckie.pl oraz profil na Facebooku facebook.com/mokwysmaz/
Działalność kulturalna MOK promowana jest na portalach informacyjnych:
www.wysokomazowiecki24.pl, www.kurierwysmaz.pl, w prasie lokalnej i regionalnej, Radiu
Białystok, Radiu Nadzieja.
Miejski Ośrodek Kultury opracowuje graficznie plakaty, ulotki, zaproszenia i banery
reklamowe dotyczące organizowanych przez siebie imprez, spotkań, konkursów.

28.14. Upowszechnianie czytelnictwa
W 1991 roku w strukturę Miejskiego Ośrodka Kultury została włączona Miejska Biblioteka
Publiczna, która składa się z 4 działów i zajmuje powierzchnię 297 m2 :” Czytelnia Książki
i Prasy” – 52 m2, „Wypożyczalnia dla dorosłych” i „Dział Pedagogiczny” – 192 m2, „Oddział
dla dzieci” – 53 m2.
Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2018 roku liczył 45734 woluminów książek





Oddział dla dzieci – 16 259 woluminów
Wypożyczalnia dla dorosłych – 23 193 woluminów
Czytelnia książki i prasy – 2632 woluminów
Dział pedagogiczny – 3650 woluminów

Księgozbiór biblioteki ma uniwersalny charakter. Zawiera beletrystykę polską i obcą,
literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych
i zawodowych, literaturę pedagogiczną, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne.
Księgozbiór jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelników przebywających
tymczasowo w naszym mieście. Programem stosowanym do cyfrowego prowadzenia
katalogu zbiorów bibliotecznych jest obowiązujący od 2012 roku MAK+. W latach 20062012 zbiory katalogowane były w programie bibliotecznym MAK 4.3A.
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Liczba woluminów stanowiących księgozbiór biblioteki na 1000 mieszkańców wynosi 4907
książek.
W 2018 roku biblioteka prenumerowała 29 tytułów gazet i czasopism. Z prasy można
korzystać na miejscu w „Czytelni Książki i Prasy”, bądź wypożyczyć do domu.
Jako jednostka publiczna posiadamy dostęp do Internetu wąskopasmowego z wykorzystaniem
modemu telefonicznego. Użytkownicy biblioteki korzystają z Internetu bezpłatnie na
6 stanowiskach komputerowych. Ponadto sprzęt komputerowy jest wykorzystywany do
projektów uwzględniających likwidowanie barier komunikacyjnych, organizacji działań
edukacyjno-profilaktycznych,
medialnych
i
językowych.
Pierwsze
komputery
z przeznaczeniem dla użytkowników „Czytelni Książki i Prasy” pojawiły się w 2004 roku,
kiedy to Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach Programu Ikonka zakupiło 3 zestawy
komputerowe.
Dostosowując się do potrzeb środowiska oraz trendów nie tylko kulturalnych, ale też
wizualnych i funkcjonalnych biblioteka w 2006 roku przeszła generalny remont
pomieszczenia „Wypożyczalni dla dorosłych”. Zaadaptowany został taras budynku, przez co
biblioteka zyskała pomieszczenie socjalne i zwiększyła się powierzchnia użytkowa lokalu.
Większa przestrzeń umożliwiła stworzenie specjalnej strefy dla dzieci zarówno
w wypożyczalni jak i w ”Oddziale dla dzieci” tzw. Kąciki Malucha.
Od 2014 roku biblioteka powiększyła swoje zbiory o książki popularnonaukowe po
zlikwidowanej w mieście Bibliotece Pedagogicznej. Powstał nowy dział biblioteki publicznej
„Dział Pedagogiczny”.
Biblioteka obsługiwana jest przez 4 bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników z terenu miasta w listopadzie 2015 roku
biblioteka poszerzyła swoją ofertę o „Książkę na telefon”, usługę skierowaną do osób
starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Miejska Biblioteka Publiczna posiada wszelkie cechy instytucji uczącej się, dysponującej
podstawowymi kompetencjami biblioteki otwartej na nowe technologie i wdrażającej
najlepsze standardy obsługi użytkownika, rozwijane poprzez monitorowanie potrzeb
użytkowników i udział w szkoleniach, konferencjach i programach.
W 2018 roku pracownicy biblioteki brali udział w:




szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku pn. „Wykorzystanie informacji przestrzennej oraz otwartych zbiorów
danych w pracy instytucji kultury”,
szkoleniu „Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury w świetle przepisów
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)”, zorganizowanym przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
szkoleniu przeprowadzonym przez Inspektora Miejskiego Ośrodka Kultury do ochrony
danych pn. „Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury w świetle przepisów
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ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)”,
szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego pn.
„Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
w związku z wejściem w życie RODO,
konferencji bibliotek województwa podlaskiego „Niepodległa w mojej bibliotece”
zorganizowanej przez Książnicę Podlaską w Białymstoku.
podsumowaniu prac Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji w wypracowaniu założeń
Modelu Kooperacji w ramach I Kamienia Milowego Projektu partnerskiego pn. „Liderzy
kooperacji”. Czas trwania projektu obejmował okres 6 miesięcy tj. czerwiec – grudzień.

28.15. Księgozbiór i czytelnictwo
W 2018 roku do biblioteki wpłynęły 1162 książki na kwotę 28 074,00 zł
w tym: z zakupu 1119 na kwotę 27 501,00 zł i dary w ilości 43 na kwotę 573,00 zł







676 woluminów na kwotę 16 102,19 zł. zakupiono z dotacji powiatowej,
255 woluminów na kwotę 6 700,00 zł. zakupiono z dotacji Biblioteki Narodowej,
85 woluminów na kwotę 1 791,64 zł. ze środków budżetowych,
59 woluminów na kwotę 1 829,09 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego,
44 woluminów na kwotę 1 078,08 zł. ze środków gminnych,
43 woluminów na kwotę 573,00 zł. dary.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dary od
czytelników. Zakup określonych tytułów odbywa się na podstawie sugestii czytelników
(dezyderatów) oraz rozeznania bibliotekarzy w nowościach ukazujących się na rynku
wydawniczym. W dużym stopniu księgozbiór uzupełniany jest o lektury szkolne.
W 2018 roku bibliotekę odwiedziło 5414 osób, zarejestrowano 860 czytelników,
wypożyczono 13036 książek. Z kawiarenki internetowej skorzystało 280 osób, 234 osobom
udostępniono na miejscu 37 woluminów literatury popularnonaukowej i 595 egzemplarzy
gazet i czasopism. Łącznie udzielono 599 informacji, w tym 351 elektronicznych.
Liczba wypożyczeń książek na 1000 mieszkańców wyniosła 1399 książek.
Statystyka działalności podstawowej i działań kulturalno – oświatowych biblioteki za rok
2018 jest zaniżona ze względu na rozpoczęcie we wrześniu 2018 roku prac remontowych
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i tymczasowe przeniesienie siedziby wraz
z dokumentacją i sprzętem komputerowym do Urzędu Miasta.
Ze względu na ograniczone warunki lokalowe, do dyspozycji czytelników przeznaczone są
tylko lektury oraz inne uprzednio wypożyczone przez czytelników książki, które są aktualnie
zwracane w tymczasowej siedzibie biblioteki. Ponadto udostępniane są czasopisma i bieżąca
prasa.
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Dla porównania:
rok 2016
wypożyczenia
zarejestrowani
czytelnicy
odwiedziny

rok 2017

rok 2018

15 840

15 080

13 036

1 186

1 045

860

8 664

7 597

5 414

Miejska Biblioteka Publiczna na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu
a Zarządem Miasta Wysokie Mazowieckie od roku 2001 pełni funkcję biblioteki powiatowej.
Merytorycznie nadzoruje 15 placówek bibliotecznych w powiecie wysokomazowieckim.
1. Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu,
2. Filia Biblioteczna w Winnej Poświętnej,
3. Filia Biblioteczna w Pobikrach,
4. Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew – Osada,
5. Filia Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Wielkiej,
6. Filia Publiczno-Szkolna w Rosochatem Kościelnem,
7. Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo,
8. Filia Biblioteczna w Kuczynie,
9. Filia Biblioteczna w Wyszonkach Kościelnych,
10. Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych,
11. Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy,
12. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Piekuty,
13. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach,
14. Filia Biblioteczna w Bruszewie,
15. Gminna Biblioteka Publiczna w Szepietowie.
W ciągu każdego roku instruktor biblioteki zajmuje się:





sporządzaniem rocznej i półrocznej sprawozdawczości cyfrowej i opisowej z rozwoju
czytelnictwa placówek bibliotecznych naszego powiatu, którą następnie przekazuje
bibliotece nadrzędnej merytorycznie Książnicy Podlaskiej w Białymstoku,
organizowaniem seminarium dla bibliotekarzy bibliotek gminnych,
wyjazdami metodyczno-instruktażowymi do bibliotek gminnych i filii bibliotecznych
powiatu wysokomazowieckiego w celu udzielenia pomocy i instruktażu w zakresie:
- Prowadzenia dokumentacji znajdującej się w placówkach bibliotecznych,
- Prowadzenia katalogów bibliotecznych,
- Ustawienia księgozbioru,
- Opracowywania nowości wydawniczych,
- Systematycznej selekcji książek zniszczonych, zdezaktualizowanych, o tematyce
przemijającej,
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-

Prawidłowego doboru literatury z uwzględnieniem dezyderatów czytelniczych,
Przeprowadzania kontroli księgozbioru (skontrum),
Dokumentacji udostępniania prezencyjnego oraz ruchu czytelniczego
w placówkach bibliotecznych,
Prawidłowego wpisywania księgozbioru do bazy komputerowej bibliotek,
Sporządzania sprawozdań statystycznych z rozwoju czytelnictwa,
Obsługi programów komputerowych MAK 4.3A oraz MAK+.

W 2018 roku instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył 3 wyjazdy instruktażowometodyczne do następujących placówek bibliotecznych powiatu wysokomazowieckiego:
1. Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach.
2. Biblioteki Publicznej w Czyżewie.
3. Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne.
Instruktaż obejmował zagadnienia związane z obsługą programu MAK+ w zakresie funkcji
zapamiętywania formularza, modułu „Katalog”, dodawania nowego rekordu do Bazy
Centralnej.
Instruktor miał stały kontakt telefoniczny z bibliotekarzami bibliotek gminnych, służył
pomocą w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem placówek.
W 2018 roku na działalność ponadlokalną Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od
Starostwa Powiatowego dotację w kwocie 23.500 złotych, z czego 16.102,19 złotych
przeznaczono na zakup nowości wydawniczych, 1.397,81 złotych na prenumeratę gazet
i czasopism do Czytelni Książki i Prasy. Kwota 6.000 złotych pozostała na działalność
ponadlokalną. Przyznana dotacja nie uległa zmianie od chwili podpisania porozumienia tj. od
2001 roku.
Od 2004 roku biblioteka korzysta z wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”. Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W 2018
roku dotacja wyniosła 6.700,00 zł.
Od stycznia 2016 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta
Wysokie Mazowieckie a Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie nasza placówka pełni
funkcję Biblioteki Gminnej. W 2018 roku od Wójta Gminy biblioteka otrzymała dotację
w wysokości 5.000 złotych, z czego na zakup księgozbioru przeznaczono 1.078,08 złotych,
a na prenumeratę prasy 1.421,92 złotych.
Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie biblioteka otrzymała bezpłatnie
z dniem 02 stycznia 2014 roku księgozbiór i mienie po zlikwidowanej Bibliotece
Pedagogicznej w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem. Od 2014 roku podpisywana jest
na każdy rok Umowa o pomocy finansowej pomiędzy Samorządem Województwa
Podlaskiego a Miastem Wysokie Mazowieckie dotycząca przekazania bibliotece dotacji
w wysokości 45 000,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji
i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.
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28.16. Działalność kulturalno-oświatowa
Biblioteka w swej szerokiej działalności podejmuje szereg działań o charakterze kulturalnym.
Jako nowoczesna jednostka prowadzi bogatą działalność promocyjną. Informacje
zamieszczane są na bieżąco w prasie lokalnej „Echo Wysokiego”, „Głos
Wysokomazowiecki”, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, serwisie
społecznościowym
Facebook,
powiatowych
portalach
informacyjnych:
wysokomazowiecki24.pl, kurierwysmaz.pl, gablotach na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury
i miasta.
Biblioteka współpracuje
wysokomazowieckiego.

z

siecią

szkół

i

przedszkoli

na

terenie

powiatu

W latach 2008-2011 na działalność kulturalno-oświatową pozyskiwano środki
pozabudżetowe. Dzięki dodatkowym środkom finansowym zrealizowano projekty: „Poetycka
przystań – warsztaty poetyckie”, „Okiem małego artysty – spotkania z pisarzami”,
„Kinomaniak klub filmowo – dziennikarski”.
W 2018 roku w ramach upowszechniania książki i czytelnictwa przeprowadzono:















3 lekcje biblioteczne, których uczestnikami byli uczniowie z klas III szkoły podstawowej
oraz dzieci z przedszkoli miejskich. Podczas tych spotkań poruszone zostały tematy:
„Rodzaje literatury popularnonaukowej. Przykłady”, „Morał baśni drogowskazem na
życie”, „Pierwszy raz w bibliotece publicznej”,
w okresie ferii zimowych i wakacji zajęcia edukacyjne takie jak: „Piszemy list do
Kapituły Orderu Uśmiechu o przyznanie orderu Grzegorzowi Kasdepke” i zajęcia
rekreacyjno-ruchowe,
obchody Dnia Kobiet „Niepodległość jest kobietą”, program imprezy obejmował XXlecie międzywojenne, piosenki, dowcipy, skecze z tamtych lat w wykonaniu aktora
Mirosława Kowalczyka oraz „Perfumy – instrukcja obsługi, jak dobrać perfumy, żeby
osiągnąć zamierzone cele” spotkanie ze Stanisławem Krajskim, mistrzem etykiety,
autorem książek z zakresu savoir-vivre’u. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy, w
większości kobiety, z terenu powiatu wysokomazowieckiego,
eliminacje powiatowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i XXXI Małego
Konkursu Recytatorskiego „Baje… Bajki… Bajeczki…” oraz XVI Powiatowy Konkurs
Recytatorski Gimnazjalistów. Do konkursów przystąpiło 83 recytatorów,
spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, polskim pisarzem książek dla dzieci
i młodzieży. W spotkaniu udział wzięły dzieci wraz z rodzicami z Wysokiego
Mazowieckiego oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie,
w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w Pracowni Orange kiermasz książek pn.
„Drugie życie książek popularnonaukowych”, książki można było nabyć za kwotę od
1 złotego do 5 złotych za egzemplarz,
imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka,
uroczyste podsumowanie konkursu czytelniczego „Najaktywniejszy czytelnik 2017 roku”
w kategorii czytelnika dziecięcego. Siedmioro laureatów konkursu otrzymało dyplomy
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oraz nagrody w postaci edukacyjnych gier planszowych,
spotkanie autorskie z Celiną Mioduszewską. Spotkanie związane było z promocją
najnowszej książki poetki „Jest czas zobaczyć. Podróż – sentencja zapachów, obrazów
i przeżyć”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie ZSZ im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem,
akcję Narodowego Czytania, organizowaną przez Prezydenta RP. Lekturą Narodowego
Czytania było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Udział w czytaniu wzięli: Burmistrz
Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, Edyta Porowska – Lider Pracowni
Orange w Wysokiem Mazowieckie, Marcin Choiński – absolwent ZSOiP w Wysokiem
Mazowieckiem, Irmina Herman – blogerka https://poczytamsobieaco.blogspot.com/,
Anna Czartoszewska – lokalna poetka, Anna Werpachowska – członkini Ludowego
Regionalnego Zespołu MAZOWIA, Monika Wiczołek – kierownik MOPS w Wysokiem
Mazowieckiem oraz Marcin Wojtkowski – Radny Rady Miasta Wysokie Mazowieckie,
3 spotkania autorskie z Robertem Gondkiem – podróżnikiem, fotografem, miłośnikiem
Afryki. Udział w pierwszym spotkaniu wzięli uczniowie 3 klas V-VI Miejskiego Zespołu
Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, w drugim uczniowie 3 klas III – IV ze Szkoły
Podstawowej Nr 1. Uczestnikami trzeciego spotkania byli słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego.

W 16 imprezach zorganizowanych przez bibliotekę uczestniczyło 1077 osób. Realizacja
przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w różnych formach jest sprawdzonym sposobem
promowania czytelnictwa, a jednocześnie integrowaniem się społeczności lokalnej.
W ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
odbyło się 6 spotkań Saloniku Literackiego.







z laureatami konkursu „Moje miasto dawniej i dziś” w kategorii młodzież i dorośli,
„Co czytamy i dlaczego?”,
„Poezję też można śpiewać”. Poezję śpiewaną zaprezentował zespół wokalnoinstrumentalny Zespołu Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem,
Weroniki
Ostrowskiej
–
uczennicy
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem mazowieckiem oraz Bogusława
Doroszkiewicza poety i nauczyciela,
„Kilka słów o Koperniku”, wykład dr. Wojciecha Szalkiewicza,
„Karol Wojtyła – poeta, aktor”. Udział w spotkaniu wzięli słuchacze UTW oraz
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych i zespół wokalnoinstrumentalny z Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem.

Miejska Biblioteka Publiczna pełniąca funkcję biblioteki powiatowej i gminnej jest instytucją
otwartą, nowoczesną i przystosowującą się do potrzeb. Kwestią nadrzędną jest sprawa
upowszechniania czytelnictwa, łączenie tradycji z nowoczesnymi technologiami,
umożliwienie rozwoju i pasji czytelników w różnym wieku.
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28.17. Pracownia Orange
W styczniu 2018 roku w lokalu Czytelni Książki i Prasy została utworzona Pracownia Orange
wyposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz Lofi Roboty, którą otrzymaliśmy
przystępując do konkursu i zwyciężając w plebiscycie internautów.
22 stycznia - uroczyste Otwarcie Pracowni Orange w Wysokiem Mazowieckiem - Przecięcia
wstęgi dokonały: Zastępca Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Ewa Konarzewska,
Dyrektor MOK Małgorzata Sałęga oraz Lider Grupy Inicjatywnej Dorota
Mokrzewska. Dyrektor MOK podziękowała za wszystkie oddane głosy i wyraziła nadzieję na
owocne funkcjonowanie pracowni. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich
zaangażowanych osób złożyli pani burmistrz Ewa Konarzewska i pan Ryszard Flanc –
Dyrektor ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, dzięki którym między innymi udało się nam
zdobyć 7 miejsce w kraju podczas głosowania. Członkinie Grupy Inicjatywnej – Cecylia
Dąbrowska, Edyta Porowska i Dorota Mokrzewska zaprezentowały wyposażenie pracowni
ufundowane przez Fundację Orange oraz koncepcję działalności na najbliższy rok.
Największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja robotów LOFI oraz konsoli Play Station4,
której dokonali wolontariusze – uczniowie ZSZ im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
Oprócz tego można było zrobić pamiątkowe zdjęcia, zjeść okolicznościowy tort ufundowany
przez pana Mariusza Zgieruna właściciela Piekarni Cukierni „Zgierun”. Najmłodsi korzystali
z atrakcji: spotkania z maskotką Kubusia Puchatka, malowania twarzy – w wykonaniu
wolontariuszy ze Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” oraz własnoręczne wykonanie pamiątkowej
pocztówki. W otwarciu pracowni wzięli udział przedstawiciele samorządu Miasta Wysokie
Mazowieckie, stowarzyszeń i grup wolontariackich, samorządów uczniowskich z opiekunami
oraz różnych zakładów pracy, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Obecni byli
również partnerzy medialni i biznesowi naszej pracowni – pan Marcin Godlewski z firmy TelCom oraz Karol Maksimczuk – właściciel portalu informacyjnego wysokomazowiecki24.pl.
Pracownia Orange w Wysokiem Maz. dzięki wsparciu Fundacji Orange została wyposażona
w sprzęt multimedialny, czyli w trzy laptopy z oprogramowaniem, konsolę Play Station4,
urządzenie wielofunkcyjne, telewizor LCD oraz dwa zestawy Lofi Robotów. Jest otwarta dla
wszystkich niezależnie od wieku.
13 lutego 2018 r. - warsztaty makijażu AVON (10 osób). We wtorek, 13 lutego 2018 r.,
w Pracowni Orange w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się bezpłatne warsztaty makijażu
SPA. Uczestniczki warsztatów dowiedziały się jak wykonać makijaż dzienny, poznały różne
triki makijażowe, testowały kosmetyki marki AVON oraz skorzystały z zabiegu SPA.
19 lutego 2018 r. - webinarium dotyczące programu "Niepodległa" w Pracowni Orange
w Wysokiem Mazowieckiem. Pracownicy MOK w Wysokiem Mazowieckiem skorzystali
z możliwości zarezerwowania Pracowni Orange - wzięli udział w webinarium dotyczącym
programu "Niepodległa". Wygodna przestrzeń Pracowni i jej wyposażenie pozwoliły na
aktywną partycypację uczestników w internetowym seminarium.
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21 lutego 2018 r. - pierwsze kroki seniorów w Pracowni Orange w Wysokiem
Mazowieckiem. Członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” działającego przy MOK
w Wysokiem Mazowieckiem spotkali się w Pracowni Orange po raz pierwszy. Seniorzy
poznali przestrzeń Pracowni i jej regulamin. Zobaczyli również, w jaki sposób działają LOFI
Roboty. 23 lutego 2018 r. - warsztaty z cyklu „Mały z Dużym”: origami modułowe.
Poprowadziła je pani Janina Legut - seniorka, mistrzyni origami modułowego. Uczestnicy
warsztatów nauczyli się, jak przygotować koszyki wielkanocne, wykorzystując odpowiednio
zgięte, kolorowe kartki. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele kliku grup wiekowych najmłodsza uczestniczka miała pięć lat, najstarsza - niemal osiemdziesiąt.
27 lutego 2018 r. - „Mamo, tato, potrafię działać w sieci. Bezpiecznie i kulturalnie! I powiem
Wam, jak właściwie korzystać z bankowości elektronicznej :)" - spotkanie z przedszkolakami
w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 (30 osób).
Spotkanie rozpoczęło krótkie wprowadzenie przygotowane przez panią Edytę Porowską,
w którym poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące kultury i bezpieczeństwa
w Internecie. Podczas wprowadzenia zwrócono również uwagę problem uzależnienia od
Internetu i konieczność zachowania równowagi pomiędzy relacjami w świecie wirtualnym
i w rzeczywistości poza siecią.
Następnie pani Agata Rydzewska – specjalista w dziedzinie bankowości elektronicznej
z Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem – obrazowo przedstawiła dzieciom
zasady działania kont internetowych, kart kredytowych, sposobów zabezpieczania środków
finansowych zgromadzonych nie tylko na koncie internetowym, ale również w dziecięcych
skarbonkach. Maluchy dowiedziały się, że powinny zachować dyskrecję i ostrożność
w kwestiach dotyczących zabezpieczeń (kodów PIN, kluczyków do skarbonek) i miejsca
przechowywania cennych przedmiotów.
Projekcja filmów edukacyjnych: z serii SheepliveCartoons – „Białe owce” i „Zamęt
w głowach” oraz z serii „Przygody Plika i Foldera” – „Co można robić w Internecie”, wraz
z krótkim objaśnieniem przesłania filmów, zakończyła część edukacyjną spotkania.
2 marca 2018 r. - słuchaczki UTW tworzyły palmę wielkanocną (15 osób). Panie
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku prężnie działającego w naszym mieście robiły w Pracowni
palmę na konkurs organizowany przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
8 marca 2018 r. - warsztaty makijażu w formie pokazu poprowadziła Magdalena
Modzelewska (30 osób). Podczas pokazu trwającego około trzech godzin, prowadząca Magdalena Modzelewska – zaprezentowała, jak wykonać makijaż biznesowy „krok po
kroku”, wyjaśniła, jak odpowiednio dobrać kosmetyki do rodzaju skóry, zwróciła również
uwagę na konieczność dostosowania kolorystyki i intensywności makijażu do okazji. Artystka
udzieliła również rad, jak za pomocą makijażu zamaskować elementy twarzy, które mogą
zdradzić zdenerwowanie podczas na przykład rozmowy kwalifikacyjnej. Zgromadzone
kobiety chętnie zadawały pytania, a mistrzyni udzielała na nie wyczerpujących odpowiedzi.

186

W przerwie spotkania zaprosiłyśmy naszych gości na słodki poczęstunek, a na zakończenie
każda z pań otrzymała pomarańczowy tulipan z orgiami, wykonany przez członkinie
pracowni i magnes promujący miasto Wysokie Mazowieckie.
Marzec - maj 2018 r. - warsztaty z robotyki (30 osób). Roboty mozolnie budowane w naszej
pracowni poruszają się. Dwie grupy dzieci od 1 do 22 marca oraz 10-24 maja raz w tygodniu
spotykały się u nas, aby dowiedzieć się, czym są roboty, z jakich elementów się składają, jak
działają i jak je zbudować. W zgłębianiu tajników robotyki małym konstruktorom bezpłatnie
pomagali uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Maz.: Aneta
Stypułkowska, Jakub Buczyński, Mikołaj Buczyński, Mateusz Bagiński, Damian Kamiński,
Jakub Socik, których przygotowywał Mariusz Prusko.
kwiecień 2018 r. - Łączy nas pamięć - akcja społeczno-edukacyjna Żonkile. W ramach akcji
społeczno-edukacyjnej Żonkile zainicjowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, we współpracy z Kołem Plastycznym działającym przy MOK w Wysokiem
Mazowieckiem 5 kwietnia przygotowaliśmy papierowe żonkile, które rozdaliśmy
przechodniom na ulicach miasta w dzień przed rocznicą wybuchu powstania - 18 kwietnia.
Przeprowadziliśmy również krótką prelekcję związaną z historią Żydów w Polsce.
Kwiecień 2018 – wystawa praca malarskich Stanisława Borzuchowskiego. W kwietniu
zaprosiliśmy do oglądania prac malarskich śp. Stanisława Borzuchowskego, który był m.in.
nauczycielem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
Radnym Rady Miasta Wysokie Mazowieckie i pełnił wiele innych ważnych funkcji w naszym
mieście.
Obrazy, które prezentowaliśmy w naszej pracowni, przedstawiają wiosnę i jej oblicza. Można
było ją oglądać do końca miesiąca.
3 kwietnia 2018 r. - zajęcia plastyczne „Uwolnijmy wiosnę”. O godz. 1200 zawitały do nas
dzieci, które chciały, żeby już było cieplej na zewnątrz. Aby tak się stało, śpiewaliśmy
wspólnie wiosenne piosenki, wykonywaliśmy kwiaty z papieru, malowaliśmy zwiastuny
wiosny, wykonywaliśmy baranki z patyczków kosmetycznych i płatków kosmetycznych oraz
zajączki. Na koniec chętni uczestnicy zajęć mogli wykonać wiosenny makijaż.
23-27 kwietnia 2018 r. - wystawa książek poświęconych historii powstania w getcie
warszawskim. 23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Nasza
pracownia włączyła się w jego obchody, dlatego zaprosiliśmy do odwiedzenia naszej
wystawy książek poświęconych historii powstania w getcie warszawskim. Można było to
zrobić do 27 kwietnia, a następnie zachęciliśmy do wypożyczeń w Wypożyczalni dla
Dorosłych MBP.
Kwiecień, czerwiec 2018 r. - warsztaty z programowania w języku Scratch poprowadzone
przez uczniów ZSZ im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem pod kierunkiem p. Mariusza
Prusko (20 osób).
W dniach 5-26 kwietnia odbyła się I edycja warsztatów z programowania w języku Scratch,
które miały także powtórkę 14 i 21 czerwca. Pod czujnym okiem pana Mariusza Prusko i jego
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uczniów młodzi programiści całkiem sprawnie poradzili sobie z postawionymi przed nim
zadaniami, m.in. stworzenia pływającej rybki, która u niektórych zmieniła się w lewitującego
czarodzieja lub kota na latającym dywanie.
23, 25 maja 2018 r. - Dzień Matki z Pracownią Orange: zajęcia plastyczne. Odbyły się
dwuczęściowe zajęcia, podczas których wykonaliśmy trójwymiarową kartkę. Część I odbyła
się w środę 23 maja o godz. 17.00, natomiast II część – w piątek 25 maja o godz. 16.00.
4-8 czerwca 2018 r. - Mundialowy Turniej FIFA18 na PS4 (50 osób). W Pracowni Orange
odbył się Mundialowy Turniej FIFA18 na PS4. Zgodnie z zasadami realnych piłkarskich
zmagań mogło w nim wziąć udział 32 samodzielnych graczy, którzy w dniu rozpoczęcia
rywalizacji musieli mieć ukończone 14 lat. Skompletowanie listy uczestników nie było
trudnym zadaniem, ale niestety z różnych przyczyn nie wszyscy stanęli do walki
o mistrzostwo. Od poniedziałku do czwartku odbywały się mecze fazy grupowej. Każdego
dnia rywalizowały ze sobą zespoły dwóch grup: poniedziałek – A i B, wtorek – C i D, środa –
E i F, czwartek – G i H. Natomiast w piątek odbyła się faza pucharowa. Zawodnicy stanęli na
wysokości zadania i sprawili kilka niespodzianek, które nie przełożyły się na wyniki podczas
zawodów w Rosji. Mistrzem świata w naszej wersji zostały Niemcy, których do zwycięstwa
poprowadził Mateusz Kulesza.
II miejsce zajęła Portugalia prowadzona przez Macieja Jabłonowskiego, natomiast najniższy
stopień podium przypadł Szwajcarii, którą grał Kamil Konicki. Laureaci otrzymali puchary,
dyplomy oraz gadżety klubowe MKS Ruch Wysokie Mazowieckie, które wręczył członek
zarządu klubu pan Tomasz Krajewski. Natomiast wszyscy uczestnicy, niezależnie od
osiągnięć, otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.
12 czerwca 2018 r. - spotkanie autorskie z Celiną Mioduszewską (40 osób). W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem
Mazowieckiem wraz z nauczycielami. Lokalna poetka opowiedziała o swojej najnowszej
książce: „Jest czas zobaczyć. Podróż - synestezja zapachów, obrazów i przeżyć" oraz
zachęcała do odbywania podróży – zarówno tych dalszych, jak i bliższych.
17 lipca – warsztaty z modelowania i druku 3D prowadzone przez Stowarzyszenie Robisz.to;
(10 osób). Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak działa drukarka 3D, jak długo trwa
drukowanie, obejrzeli kilka przykładów przedmiotów, które zostały wydrukowane
i najważniejsze – nauczyli się projektowania trójwymiarowych modeli! Na koniec każdy
z uczestników warsztatów dostał świeżo wydrukowany przedmiot z Minecrafta. Prowadzący
otrzymali od nas zestaw gadżetów związanych z Wysokiem Mazowieckiem, w tym
pomarańczowe kubki z herbem miasta, z których będzie można skorzystać w FabLabie.
23-27 lipca 2018 r. - Turniej Minecraft (10 osób). W lipcu zorganizowaliśmy tygodniowy
Turniej Minecraft. To gra, która o pierwsze miejsce pod względem grywalności dzielnie
walczy ze wspomnianą wcześniej FIFĄ. Do końca turnieju dotrwało sześcioro uczestników,
ale nie było ani VI, ani V miejsca. Klasyfikacja zaczynała się od IV pozycji, która przypadła
Kamili Trzeszczkowskiej i Przemysławowi Szulcowi. Na III miejscu ex aequo uplasowali się
Hubert Gawryluk i Arkadiusz Zieliński, miejsce drugie przypadło Cyprianowi
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Deszczyńskiemu, natomiast na najwyższym stopniu podium stanęła Wiktoria Dąbrowska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, zdobywcy IV miejsca dostali breloczki,
a laureaci – dyplomy i drobne upominki.
30 lipca – 3 sierpnia 2018 – współorganizacja zajęć wakacyjnych MOK. W Pracowni Orange
odbyło się spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej oraz z funkcjonariuszami Komendy
Powiatowej Policji w Wysokiem Maz., które dotyczyło bezpieczeństwa w okresie
wakacyjnym, szczególnie wyjazdów nad wodę i wycieczek. Zajęcia skierowane były do
najmłodszych.
1 sierpnia 2018 r. - projektowanie pocztówek wakacyjnych „Pocztówka z wakacji”
w programie graficznym „Canva”. Jednym z wymagań postawionych w wyzwaniu było
zaprojektowanie kartki pocztowej w programie graficznym. My skorzystaliśmy z Canvy
(https://www.canva.com/). Wszyscy uczestnicy wynieśli z tych zajęć nowe doświadczenia,
a przede wszystkim mnóstwo radości, bo każda pocztówka jest niepowtarzalna. Kiedy
wszystkie prace były gotowe i wypisane, własnoręcznie wykonaliśmy i zaadresowaliśmy
koperty. Następnie udaliśmy się na pocztę, gdzie kupiliśmy znaczki oraz wysłaliśmy
pocztówki.
6-8 sierpnia 2018 r. - warsztaty z tworzenia gry miejskiej prowadzone przez Fundację
5 Medium. Warsztaty prowadziła Agnieszka Jarmuł z Fundacji „5Medium”. Uczestnicy zajęć
dowiedzieli się w praktyce, na czym polega gra miejska wykonywali ćwiczenia pobudzające
wyobraźnię i kreatywność oraz wymyślali własne propozycje tematów. Powstały dwie gry pt.
„William i koledzy na wakacjach” i „Jumanji”, które testowały przeciwne drużyny podczas
finału warsztatów 8 sierpnia. Pani Agnieszka przed przyjazdem do nas przygotowała grę,
którą uczestnicy przeszli w dwuosobowych zespołach. Jednym z zadań było wysłanie
pocztówki do p. M. Kowalewskiej z Fundacji Orange (tydzień później otrzymaliśmy od niej
paczkę z drobnymi upominkami w podziękowaniu za pozdrowienia).
16 listopada 2018 r. – Pierwsze Spotkanie Klubu Mamusiek. Wykład młodym mamom
pt. „Ciekawe odżywianie, czyli jak nauczyć siebie i swoje dziecko wybierać zdrowie’’.
Wykład przygotowała i poprowadziła Karolina Uszyńska – pasjonatka zdrowego odżywiania
i aktywnego trybu życia.
28 listopada -5 grudnia 2018 r. – Tydzień Pracowni Orange. W ramach trwającego Tygodnia
Pracowni Orange odbyły się zajęcia z programowania w języku Scratch oraz warsztatów
z robotyki. W piątek, 30 listopada uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica wraz z opiekunem – p. Dorotą Roszkowską, przygotowali i poprowadzili to
spotkanie. Uczestnicy warsztatów składali robota Evolution.
29 listopada - obchodziliśmy Literackie Andrzejki, czyli „Zajrzyj do przyszłości".
W spotkaniu uczestniczyła zarówno młodzież, jak i dorośli. Wśród przygotowanych atrakcji
znalazły się: interpretacja tekstów z książek, czyli zaglądanie do przyszłości z przymrużeniem
oka, stworzenie polecajki na przyszłość (książek wartych uwagi), która znajdzie się w kapsule
czasu.
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3 grudnia – Odbyły się Darmowe Warsztaty Plastyczne realizowane w ramach Tygodnia
Pracowni Orange podczas których wykonywaliśmy piękne pocztówki świąteczne. Rano
odwiedzili nas uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunkami – terapeutkami
zajęciowymi Pracowni Rękodzieła. Po południu „Magię Świąt" przywoływaliśmy wspólnie
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pocztówki zostały wysłane do Pracowni Orange z 3. edycji
w całej Polsce.
4 grudnia - gościliśmy w Pracowni Orange dzieci z grupy „Sowy" z Przedszkola Miejskiego
nr 1 wraz z opiekunkami. Wspólnie sięgaliśmy w przeszłość, przyjrzeliśmy się teraźniejszości
oraz spojrzeliśmy w przyszłość. Pomogła nam w tym Cecylia Dąbrowska – lokalna poetka,
członek Pracowni Orange, która przygotowała i poprowadziła zajęcia z cyklu „Mały
z Dużym". Pani Dąbrowska czytała dzieciom fragmenty swoich wierszy i wspomnień,
opowiadała jak wyglądało jej dzieciństwo i w jakie zabawy bawiła się, gdy była w ich wieku.
Uczestnicy mieli również możliwość pobawienia się w jedną z nich. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się stare zdjęcia, które prowadząca przyniosła ze sobą, aby choć
trochę przybliżyć najmłodszym, jak wyglądały czasy jej dzieciństwa. Na koniec spotkania
dzieci wymyślały jak będą wyglądały zabawki w przyszłości.
5 grudnia – miało miejsce spotkanie informacyjno - organizacyjne na temat wolontariatu
w Pracowni Orange. Oprócz osób, które już nas wspierają, pojawiły się nowe, chętne do
pomocy. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega wolontariat i e-wolontariat oraz w jaki
sposób mogliby pomóc przy organizacji różnych akcji i wydarzeń organizowanych przez
Pracownię.
7 grudnia – II Spotkanie Klubu Mamusiek, które dotyczyło kreatywnych zabawek. Gościem
spotkania była pani Joanna Grabowska, która przedstawiła przekrój zabawek dla dzieci
w różnym wieku: od niemowlaka do przedszkolaka. Niektóre materiały demonstracyjne
zostały od razu przetestowane przez dzieci, które towarzyszyły swoim mamom.
17 grudnia – W Pracowni Orange w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się drugie spotkanie
z serii „Magia Świąt’’ wykonywaliśmy tradycyjne ozdoby choinkowe. Podczas spotkania
zaplanowane było wręczenie nagród i wyróżnień dla dzieci, które wzięły udział w konkursie
zorganizowanym przez Fundację Orange w ramach Tygodnia Pracowni Orange 2018. Jedna
z prac będzie reprezentować nasze miasto w finale konkursu. Siedemnastego grudnia odbyło
się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które ufundował Miejski Ośrodek Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem. W eliminacjach lokalnych nagrody oraz wyróżnienia otrzymali:
I MIEJSCE – Wojciech Gwardiak, II MIEJSCE – Ewa Osuchowska, III MIEJSCE – Kornelia
Płońska; WYRÓŻNIENIA: Wojciech Czartoszewski, Julia Leoniak, Bartłomiej Oleksik.
Praca Wojciecha Gwardiaka reprezentowała naszą Pracownię Orange w Wysokiem
Mazowieckiem w ogólnopolskim konkursie i zapewniła nam 4. miejsce. Wygraną były
bezpłatne warsztaty z montowania filmów na smartfonach.
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29.

Miejska Pływalnia „WODNIK”

29.1.

Wprowadzenie

Dnia 27 czerwca 2006r Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie nr XLV/176/06 został
utworzony Zakład Budżetowy pod nazwą Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokiem
Mazowieckiem. 01.09.2006r Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko udzielił pełnomocnictwa
do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Miejskiej Pływalni
Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem w granicach zwykłego zarządu Panu Bogusławowi
Tadeuszowi Bilińskiemu –Dyrektorowi Miejskiej Pływalni Wodnik. Majątek Pływalni
stanowi budynek z instalacjami co, wod-kan, elektrycznymi, niecką, zjeżdżalnią,
ogrodzeniem, wjazdami z parkingami przekazany w trwały zarząd.
Miejska Pływalnia Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem działa na podstawie:





Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226,
poz.1675 z późn. zm.),
Uchwały nr XLV/176/06 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2006r w sprawie utworzenia
Zakładu Budżetowego pod nazwą Miejska Pływalnia Wodnik w Wysokie Mazowieckiem

Pływalnia jest zakładem budżetowym. Siedzibą zakładu jest obiekt przy ul. Szpitalnej 1.
Pływalnią kieruje jednoosobowo Dyrektor na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta
pełnomocnictwa. Podstawowym celem i przedmiotem działania pływalni jest realizacja zadań
w zakresie sportów wodnych i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, stworzenie
warunków do aktywnego udziału w sekcjach i szkółkach pływackich.
Pływalnia realizuje odpłatnie zadania w dziedzinie sportu i rekreacji.
1. Do podstawowych zadań Pływalni należy:
-

upowszechnienie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych,
średnich

-

udostępniania obiektu Pływalni na organizację nauki pływania, zajęć W-F dla dzieci i
młodzieży,

-

organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

-

prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego,

-

organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

-

współdziałanie z uczniowskimi klubami sportowymi i szkołami z okolic,

-

prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i starszych.

2. Inne zadania, jakie może realizować Pływalnia:
-

prowadzenie szkoleń dla ratowników, płetwonurków itp.,
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-

organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych,

-

prowadzenie działalności gastronomicznej,

-

najem i dzierżawa pomieszczeń,

-

drobny handel
i przemysłowymi,

-

prowadzenie reklam,

-

organizacji imprez zleconych

detaliczny

artykułami

spożywczymi,

konsumpcyjnymi

3. Zadania ujęte w pkt. l i 2 Pływalnia realizuje na postawie statutu i zezwoleń
wymaganych przepisami prawa.

Pływalnia jest zakładem budżetowym, finansowanym w trybie i na zasadach określonych
w statucie oraz innych obowiązujących przepisach.
Dyrektor opracowuje plan działalności Pływalni zatwierdzany przez Burmistrza Miasta.
Podstawą gospodarki finansowej Pływalni jest roczny plan finansowy sporządzony przez
Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
Przychodami Pływalni są:
a) dotacje,
b) dochody własne wynikające z działalności statutowej,
c) dobrowolne wpłaty i darowizny osób fizycznych i prawnych,
d) wpływy z reklam,
e) wpływy z najmu lokali oraz dzierżaw i usług
f) inne dochody dozwolone prawem.
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29.2.

Cennik

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG MIEJSKIEJ PŁYWALNI
„WODNIK’’
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Cennik z września 2006 r.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG MIEJSKIEJ PŁYWALNI „WODNIK’’
w Wysokiem Mazowieckiem
Wejście jednorazowe: poniedziałek – piątek:
Bilet normalny
Godziny
/ 1 godz.

Bilet ulgowy

Bilet rodzinny

/ 1 godz.

3 godz.

od 8.00 do 16.00

6,50 zł

5,50 zł

28,00 zł

po 16.00 do 22.00

9,50 zł

6,50 zł

38,00 zł

Wejście jednorazowe: sobota – niedziela – święta:
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Godziny
/ 1 godz.
/ 1 godz.

Bilet rodzinny
3 godz.

od 8.00 do 16.00

8,50 zł

6,50 zł

38,00 zł

po 16.00 do 22.00

11,00 zł

8,50 zł

48,00 zł

karnet normalny – 100,00 zł, - karnet ulgowy, – 60,00 zł, - karnet stałego klienta – 130 zł
tel. 862750195 , 862744200

 korzystanie ze zjeżdżalni i jacuzzi w cenie biletu
 korzystanie z sauny i łaźni parowej w cenie biletu w godz. od 16.00 do 22.00
 rezerwacja całej sauny lub łaźni w innych godzinach 25,00 zł/godz.
 bilety i karnety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej oraz studentom do
ukończenia 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
 dzieci do lat pięciu wstęp wolny
 bilet rodzinny – max.5 osób ( 2 bilety normalne + 3 bilety ulgowe) do 3 godzin
dziennie, za każde rozpoczęte 5 minut powyżej limitu czasu będzie dopłata w
wysokości 1zł.
 opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z góry za pełną godzinę , po tym czasie
doliczana jest opłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/60 opłaty za bilet.
 Wejścia na karnety
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Opłaty za karnety:





karnet normalny – 100,00 zł
karnet ulgowy – 60,00 zł
karnet stałego klienta – 130 zł
karnety normalne i ulgowe są ważne 90 dni. Opłaty w ramach tych karnetów
rozliczane są o 20 % taniej w porównaniu z opłatami za wejścia jednorazowe,
 karnety stałego klienta są imienne , ważne 30 dni , uprawniają do przebywania na
pływalni do 3 godzin dziennie, za każde rozpoczęte 5 minut powyżej limitu czasu
będzie dopłata w wysokości 1zł.
 Wejścia grupowe ( dzieci i młodzież, którym przysługują bilety ulgowe – min. 8 osób
w grupie ).
- 3,00 zł / 30 min/osobę





4,00 zł / 45min/osobę
5, 00 zł / 60 min/osobę
7, 00 zł / 90 min/osobę
9, 00 zł / 120 min/osobę

 Pozostałe opłaty.
1. Grupowa nauka pływania:
 dorośli – 220,00 zł / kurs (20 godzin )/osobę
 dzieci i młodzież – 200,00 zł / kurs (20 godzin )/osobę
2. Opłata za zniszczony klucz do szatni lub uszkodzony pasek – 10,00 zł.
3. Rezerwacja całej pływalni-200zł/godz.
Wszystkie podane opłaty zawierają podatek VAT.
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Zmiany w 2009 r.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG MIEJSKIEJ PŁYWALNI „WODNIK’’
w Wysokiem Mazowieckiem
Wejście jednorazowe: poniedziałek – piątek:
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Godziny
/ 1 godz.
/ 1 godz.

Bilet rodzinny
3 godz.

od 8.00 do 16.00

7,50 zł

6,50 zł

30,00 zł

po 16.00 do 22.00

10,50 zł

7,50 zł

40,00 zł

Wejście jednorazowe: sobota – niedziela – święta:
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Godziny
/ 1 godz.
/ 1 godz.

Bilet rodzinny
3 godz.

od 8.00 do 16.00

9,50 zł

7,50 zł

40,00 zł

po 16.00 do 22.00

12,00 zł

9,00 zł

50,00 zł

karnet normalny – 100,00 zł, - karnet ulgowy, – 60,00 zł, - karnet stałego klienta – 130 zł
tel. 862750195 , 862744200

Zmiany w 2011 r.
Wejście jednorazowe: poniedziałek – piątek
Godziny

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet rodzinny

/ 1 godz.

/ 1 godz.

/ 3 godz.

Od 8.00 do 16.00

8,50 zł

7,50 zł

30,00 zł

Po 16.00 do 22.00

11,50 zł

8,50 zł

40,00 zł

Wejście jednorazowe: sobota, niedziela – święta:
Godziny

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet rodzinny

/ 1 godz.

/ 1 godz.

/ 3 godz.

Od 8.00 do 16.00

10,50 zł

8,50 zł

40,00 zł

Po 16.00 do 22.00

13,00 zł

10,00 zł

50,00 zł
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CENNIK usług MIEJSKIEJ PŁYWALNI „WODNIK’’ w Wysokiem Mazowieckiem

Wejście jednorazowe: poniedziałek – piątek:
Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet rodzinny

/ 1 godz.

/ 1 godz.

3 godz.

Godziny
od 8.00 do 16.00

9,50 zł

8,50 zł

30,00 zł

po 16.00 do 22.00

12,50 zł

9,50 zł

40,00 zł

Wejście jednorazowe: sobota – niedziela – święta:
Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet rodzinny

/ 1 godz.

/ 1 godz.

3 godz.

Godziny
od 8.00 do 16.00

11,50 zł

9,50 zł

40,00 zł

po 16.00 do 22.00

14,00 zł

11,00 zł

50,00 zł

Cennik obowiązuje od 1 listopada 2017r.

196

29.3.

Struktura sprzedaży

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY BILETÓW W OKRESIE
OD 09.2006 DO 12.2010-ilościowo
Rok Ilość sprzedanych biletów
2006
18 387
2007
35 855
2008
33 738
2009
30 233
2010
28 999
ZESTAWIENIE MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W OKRESIE
OD 09.2006 DO 12.2006 (ilościowo)
Miesiąc

Wejścia
abonament

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

na Pozostałe

Razem

434

5805

6239

992
874
1032
3332

3862
2687
2701
15055

4854
3561
3733
18387

ZESTAWIENIE MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W OKRESIE
OD 01.2007 DO 12.2007 (ilościowo)
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Wejścia
abonament

na Pozostałe
1106
1021
941
683
910
716
930
1013
499
919
915
884
10537

Razem
2905
2262
2347
1635
2243
1869
2847
3319
1122
1479
1624
1666
25318
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4011
3283
3288
2318
3153
2585
3777
4332
1621
2398
2539
2550
35855

ZESTAWIENIE ILOŚCI SPRZEDANYCH BILETÓW
W OKRESIE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
(karnety)
L.p. Rodzaj sprzedaży
1
Na karnet
2
Zakupione bez karnetu
Łącznie

Ilość
11898
21840
33738

%
35
65
100

ZESTAWIENIE ILOŚCI SPRZEDANYCH BILETÓW
W OKRESIE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
(karnety)
L.p. Rodzaj sprzedaży
1
Na karnet
2
Zakupione bez karnetu
Łącznie

Ilość %
10621 35
19612 65
30233 100

ZESTAWIENIE ILOŚCI SPRZEDANYCH BILETÓW
W OKRESIE OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
Ilość

L.p.

Rodzaj biletu

1

Normalny

11177

38,00

2

Ulgowy

15721

55,00

3

Grupowy

344

1,40

4

Rodzinny

1636

5,00

5

Rezerwacja sauny

121

0,60

28999

100,00

Łącznie

Procent

W latach 2011-2015 prowadzono ewidencje sprzedaży biletów wartościowo.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ROCZNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W LATACH 20162018
Rok
Ilość
sprzedanych
biletów

2016
49 479

2017
53 892
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2018
56 142

29.4.

Dotacja

L.p. Rok

Kwota na rok Kwota na miesiąc Rodzaj dotacji

1

2006 40 000

jednorazowa

jednorazowa

2

2007 -----------

----------------

---------------

3

2008 -----------

-----------------

-----------------

4

2009 -----------

-----------------

----------------

5

2010 -----------

------------------

-----------------

6

2011 172 000

14 333,33

118 do m2

7

2012 291 640

24 303,33

200 do m2

8

2013 447 606

37 300,50

307 do m2

9

2014 546 750

45 562,50

375 do m2

10

2015 546 750

45 562,50

375 do m2

11

2016 364 500

30 375,00

Do ceny biletu

12

2017 425 250

35 437,50

Do ceny biletu

13

2018 630 000

52 500

Do ceny biletu
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29.5.

Realizowane programy; ryczałt

Realizowane programy
Miejska Pływalnia Wodnik rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2006r.
Od początku funkcjonowania nawiązano współpracę z okolicznymi szkołami.
Pływalnia współpracuje nie tylko ze szkołami z powiatu wysokomazowieckiego, ale również
z powiatem białostockim, bielskim, siemiatyckim, ostrowskim (Szulborze Wielkie).
Przyjeżdżali uczniowie ze szkół w Łapach i Płonce Kościelnej. Od początku działalności
firmy zainteresowane były umieszczeniem reklamy na pływalni np. aktel, netkomp, stroer.
W ramach promocji basenu organizowane były zawody pływackie na szczeblu powiatu
i województwa. W okresie funkcjonowania basenu można było podziwiać pokazy
ratownictwa wodnego, a dla odważnych próby nurkowania pod wodą. Od 2007r.
organizowane były kursy na stopień ratownika przy współudziale WOPR, który cieszył się
ogromnym zainteresowaniem.
W listopadzie 2010r. po raz pierwszy został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o dofinansowanie zadania państwowego „zajęcia sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów” w zakresie nauki pływania. O jego rozstrzygnięciu zostaliśmy poinformowani
w marcu 2011r. Od tamtej pory odbywają się zajęcie projektowe z nauki pływania
dofinansowane przez Urząd Miasta, bądź Podlaski Wojewódzki Szkolny związek sportowy.
Liczba grup wzrastała z roku na rok. W 2018r z projektu skorzystało 66 grup dzieci.
Przez te lata współpracowaliśmy z posiadaczami kart multi sport, ok systems oraz vanitystyle,
w wyniku czego ponad dwieście osób korzysta z pływalni w ciągu miesiąca. Również
Powiatowa Komenda Policji a także Straż Pożarna jest naszym stałym klientem i korzysta z
karnetów dla swoich pracowników. Kolejny rok aktualizują karnety Grupa Biznes Polska. Z
funduszu socjalnego kupowane są karnety przez szkoły np. Centrum Kształcenia
Zawodowego, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, Szkoła Podstawowa,
ZWKiEC oraz Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.
W ramach funduszy otrzymanych z projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
Powszechnego i Turystyki uczniowie ze szkół w Łapach, Szulborzu Wielkim, Czyżewie,
Jabłoni Kościelnej, Perlejewie oraz ze szkoły w Nowych Piekutach regularnie korzystali
z pływalni biorąc lekcje pływania. Najmłodsza grupa uczestników nauki pływania to
przedszkolaki z Łap. Dzieciom i ich rodzicom tak bardzo podobały się prowadzone przez
naszych instruktorów lekcje nauki pływania, że utworzono kolejną grupę maluchów chętnych
uprawiać tę dyscyplinę sportu.
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Ryczałt

Od 2007r pływalnia na podstawie zawartych umów ze szkołami otrzymuje ryczałt za
korzystanie uczniów z basenu. Otrzymane kwoty brutto przedstawione są w tabeli poniżej.

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Szkoła
podstawowa

Gimnazjum

45 000
99 200
99 600
150 000
180 000
180 000
192 000
192 000
192 000
192 000
192 000
192 000

80 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
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29.6.

Przychody

PRZYCHODY –STRUKTURA netto

PARAGRAF/ROK

2006

Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki

2007

2008

2009

2010

0

0

0

0

0

168 508,83

602 966,18

661 331,41

769 528,71

736 866,73

0,47

0,50

10,52

274,55

0

30 525,51

10 870,00

8 446,00

Wpływy z różnych dochodów

0

Dotacja

0

0

0

0

0

Łącznie

168 509,30

604 236,68

691 867,44

780 673,26

745 312,73

2011
0
737 579,56
0
10 521,50
172 000,00
920 101,06

2012
18 430,00
646 930,51
0
16 982,04
291 640,00
973 982,55

2013
16 978,98
689 559,53
0
18 562,34
447 606,00
1 172 706,85

1 270,00

2014
16 965,40
726 751,71
0
11 269,88
546 750,00
1 301 736,99

2015
17 815,40
805 785,75
0
16 260,00
364 480,00
1 204 341,15
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2016
16 865,40
814 267,18
0
12 742,00
337 500,02
1 181 374,60

2017
16 133,70
799 540,71
0
19 735,00
393 750,03
1 229 159,44

2018
16 499,55
861 062,87
0
78 431,07
583 333,38
1 539 326,87

29.7.

Koszty- struktura

Koszty w kwotach netto
Paragraf/rok
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe- z tytułu
umowy zlecenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług internetowych
Zakup usług telefonii komórkowej
Zakup usług telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu
Podatek od towarów i usług
Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych
Zakup akcesoriów komputerowych
Łącznie

2006

2007

2008

2009

2010

240

3505,01

4641,64

5066,83

5493,04

73987,44
0
13478,75
2033,28

273309,12
25094,80
54132,20
7982,75

320316,03
25855,87
55926,91
8566,75

360931,06
29970,00
66284,62
9937,63

388583,25
34259,00
67822,80
10707,47

18782,51

13703,84

16637,24

31651,50

16038,00

40786,71
77729,72
0
0
6913,11
0
0
0
0
272,00
3185,00
0
0
0
0
0
0
237408,52

49761,18
234028,50
0
50,00
7920,80
0
486,04
2705,36
398,60
490,00
13914,20
0
752,07
13792,91
1634,00
0
0
703660,68

42356,35
233544,74
880,00
524,00
7962,82
0
633,20
2520,89
0
412,00
15400
0
752,07
24442,05
1960,00
0
940,00
764272,56

44707,12
257171,09
236,00
0
24536,07
364,86
826,95
1731,42
0
412,00
18209,00
8170,00
752,07
28390,54
930,00
251,80
638,52
891169,08

47555,59
259852,18
0
1000,00
27653,97
1371,02
1021,39
731,74
0
412,00
19070,00
8246,00
752,07
42627,51
980,00
194,80
3130,57
937502,40
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2011
5816,23
432944,72
37033,42
76192,70
11290,90
28000,00
45469,95
264133,20
440,00
0
31286,50
495,35
1115,87
1444,49
0
620,00
21023,11
8491
752,07
43457,82
1559,51
0
0
1011566,84

2012
5879,37
425077,52
35076,58
80979,22
11136,77
24832
41602,37
295908,26
176,00
990,00
25337,21
426,26
864,30
1117,34
0
625,00
18925,00
8917,00
752,07
41658,56
730,00
0
0
1021610,83

2013
4874,80
456948,51
38931,82
88881,98
12048,88
28692,80
40849,93
277248,02
243,00
0
34384,36
629,52
729,61
1649,50
0
620,00
18870,00
9343,00
752,07
34946,39
770,00
0
0
1051414,19

2014
6105,00
447872,65
38050,00
90378,76
12248,34
46500,00
54293,16
255568,56
0
400,00
35943,82
629,52
904,64
1562,43
0
625,00
18597,00
9465,00
752,07
33669,89
1440,00
0
0
1055005,84

2015
5574,80
476415,01
40066,00
98585,23
13606,79
68150,00
46928,16
271566,49
210,00
550,00
46463,11
0
3149,60
0
0
625,00
19965,00
9465,00
752,07
33589,53
1320,00
0
0
1136981,79
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2016
6 103,08
550 765,20
46 834,00
112 110,39
13 140,68
62 150,00
59 549,22
321 963,68
367,00
800,00
52 891,87
0
3 168,46
0
0
650,00
21 058,00
9 465,00
752,07
34 540,76
2 641,96
0
0
1298951,37

2017
5 918,10
628 173,30
51 656,75
118 201,48
14 826,84
41200,00
62 719,04
320 167,38
190,00
0
68 537,48
0
3 748,47
0
0
4 001,00
23 714,00
9 465,00
752,07
0
1 526,89
0
0
1354797,80

2018
6 197,16
684 943,88
55 577,06
133 786,21
17 107,98
61550,00
96 416,91
336 048,19
83 096,99
750,00
63 259,17
0
3 750,53
0
581,63
4025,00
24010,00
9465,00
773,07
14047,00
2 119,70
0
0
1597 505,48

29.8.

Zatrudnienie

Miejska Pływalnia Wodnik realizuje zadania w zakresie sportów wodnych i rekreacji.
Na pływalni na koniec 2018r. było zatrudnionych 27 osób na umowę o pracę, co stanowiło
21 pełnych etatów. We wcześniejszych latach pracowały również osoby na podstawie umowy
zlecenia. W 2006r. byli to ratownicy, lecz od 2007r. zostali zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę.
Były też osoby skierowane z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych, robót
publicznych oraz stażyści.
Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:
- Dyrektor pływalni
- Główny księgowy
- Pomoc biurowa
- Sprzedawcy biletów- 3 osoby+1 ( W 2018r. przez pól roku zatrudniona była osoba
na zastępstwo)
- Sprzątaczki 6 osób
- Robotnicy gospodarczy 3 osoby
- Ratownicy 11 osób ( 5 etatów).
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29.9.

Przeprowadzone remonty

Na pływalni jest zamontowany system wentylacyjny C 3624/06 do C 3625/06. Przeglądem
i konserwacją od początku działalności zajmowała się firma Clima-Produkt sp. z o.o
w Pszczółkach.
Dwa razy w roku należało przeprowadzić następujące czynności:
-oględziny ogólne i ocena stanu technicznego central ,
- ocena zespołu wentylatorowego- łożyska, pasy klinowe,
-ocena stanu wymienników i prostowanie lamel,
-określenie stanu technicznego przepustnic wielopłaszczyznowych, połączeń elastycznych,
przewodów uziemiających, zabiegi konserwacyjne,
-wymiana filtrów,
- sprawdzanie stanu, regulacji i przetestowanie automatyki,
- odgrzybianie centrali wentylacyjnej
Czynności ww. były konieczne do prawidłowego funkcjonowania pływalni. Utrzymanie
central wentylacyjnych w dobrym stanie wymagało znacznych nakładów finansowych.
W 2017r w wyniku konkursu na wykonanie usługi przeglądu central wentylacyjnych obsługę
przejęła firma Klima –Med Stare Kupiski. Od 2018r. konserwacją zajmuję się firma Cawik
Wysokie Mazowieckie.
31.12.2012r Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie przekazał Pływalni na podstawie protokołu
odbioru końcowego robót 4 pompy ciepła systemu powietrze-woda. Pierwszego przeglądu
dokonała firma Sanito spółka z o.o. z Warszawy w marcu 2013r. Konserwację należy
przeprowadzać co najmniej raz w roku. Po 5 latach funkcjonowania zostały wymienione
sprężarki, naprawione płyty rozruchowe i została przeprowadzona generalna konserwacja
urządzenia. Prace wykonała firma ICE-Pol Chojane Gorczany.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016) pływalnia musi
utrzymać określone parametry i badać wodę pod względem biologicznym
i fizykochemicznym co najmniej dwa razy w miesiącu. Badaniem zajmowały się firmy: Jars
spółka z o.o. z Legionowa, J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Sokółka, Biochemik Śmiłowo
w zależności od najkorzystniejszej oferty. Obecnie woda basenowa uzdatniana jest związkami
chloru i nie łatwo jest sprostać wymaganiom rozporządzenia. Znacznie łatwiej wygląda to gdy
woda basenowa jest ozonowana. W przyszłości należałoby zastanowić się nad możliwością
zmiany systemu uzdatniania wody basenowej.
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29.10. Prognozy na przyszłość
Minęło już 12 lat działalności. Basen świadczył usługi przez 350 dni w roku. W przyszłości
należałoby przeprowadzić:
- remont dachu, poprawiający jego szczelność,
- wymienić deski w saunie, gdyż obecne są już zużyte i odbarwione,
- zastosować jako sposób uzdatniania wody basenowej ozonowanie.
Głównymi zaletami stosowania ozonu do uzdatniania wody basenowej są:











szybkie i pewne niszczenie drobnoustrojów,
utlenienie materii organicznej, w tym związków mocznika i azotu,
utlenianie niektórych metali (Fe i Mn),
brak charakterystycznego zapachu chloru panującego w pływalniach,
brak podrażnień skóry i oczu,
poprawa właściwości organoleptycznych wody (barwa, smak),
wzrost biodegradowalności materii organicznej przed filtracją,
w niektórych konfiguracjach instalacji – możliwość ograniczenia lub wyeliminowania
konieczności prowadzenia koagulacji,
kontrola rozwoju glonów poprzez zakłócenia procesów metabolicznych wielu
rodzajów alg,
możliwość uzyskania zaawansowanych metod utleniania (AOP).

- zamontować szafki magnetyczne w szatniach damskich i męskich. Obecnie szafki są
zamykane na kluczyk, który często ulega złamaniu.
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30. Zakład
Gospodarki
Mazowieckiem

Mieszkaniowej

w

Wysokiem

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej funkcjonuje w formie zakładu budżetowego. Zatrudnienie
w omawianym okresie w naszym zakładzie oscylowało pomiędzy 17 a 20 osobami. Do roku
2015 liczba zatrudnionych pracowników umysłowych wynosiła 8 osób, brygada
konserwatorów to również 8 osób (obecnie 6 osób) oraz zatrudnieni na czas określony
w większości w ramach robót interwencyjnych to maksymalnie w sezonie 6 osób.
Statutową działalnością zakładu jest administrowanie budynków będących własnością Miasta
Wysokie Mazowieckie, głównie budynków mieszkalnych zlokalizowanych w nich lokali
użytkowych, a także budynków użyteczności publicznej, jak Dworzec PKS.
Większość prac, które wykonaliśmy w omawianym okresie, była współfinansowana przez
mieszkańców, jako właścicieli lokali mieszkalnych, którzy byli zobowiązani do ponoszenia
kosztów remontów wykonywanych w poszczególnych nieruchomościach na podstawie
przepisów ustawy o własności lokali. To właściciele mieszkań, zarówno osoby fizyczne, jak
i Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, który jest właścicielem lokali komunalnych, na
corocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych ustalają zakres robót do wykonania w
danym roku w miarę posiadanych środków finansowych, a zakład jest jedynie ich
realizatorem. Na przestrzeni omawianego okresu często były trudności ze zgromadzeniem
niezbędnych do realizacji postanowień wspólnot środków finansowych. Jednak dobra
współpraca z Burmistrzem Miasta, akceptacja decyzji właścicieli z poszczególnych
nieruchomości sprawiała, że wszystkie zamierzenia wspólnot mieszkaniowych zostały
zrealizowane, mimo tych trudności. Należy dodać, że prace realizowane przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej były tylko fragmentem szerokiej skoordynowanej sfery
działalności, która miała na celu poprawę jakości, a zarazem kosztów życia mieszkańców. Na
przykład w ślad za inwestowaniem w realizację wykonania instalacji c. o. w budynkach
komunalnych, „szły” wymiana bądź przebudowa kanałów ciepłowniczych, modernizacja
i zmiana sposobu wytwarzania energii cieplnej w kotłowniach miejskich. To sprawiło, że
„niemożliwe” stało się „możliwe” i na przestrzeni tylko dwóch lat instalacja c. o. została
zrobiona w 10 budynkach mieszkalnych, w których jest zlokalizowanych 195 mieszkań
Należy podkreślić, że to było wielkim oczekiwaniem wszystkich mieszkających
w budynkach komunalnych ogrzewanych piecowo i to mieszkańcy finansowali koszt
wykonania tych instalacji w wysokości 800 zł. za punkt grzewczy. Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej nie byłby w stanie samodzielnie sfinansować w takim tempie całego zakresu
prac.
Należy również dodać, że w omawianym okresie sukcesywnie do potrzeb
i możliwości finansowych mieszkańców była wymieniana stolarka okienna, instalacje
elektryczne w mieszkaniach, piony wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, które są częścią
wspólną nieruchomości. Wszystko dlatego, że większość budynków, którymi administrujemy,
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wybudowana była w latach 1952 – 1975 i stan techniczny instalacji, armatury będących
wyposażeniem mieszkań w nich zlokalizowanych, był nienajlepszy delikatnie określając.
Wszystkie prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dostosowywane były
sukcesywnie do potrzeb i możliwości mieszkańców, co było często trudne, ale nie niemożliwe
do realizacji, mimo pojawiających się trudności finansowych zakładu.
Mimo tych trudności, przy wsparciu Burmistrza Miasta, Zarządu Miasta
w początkowych latach omawianego okresu, udało się zrealizować ogromny zakres prac
w poszczególnych nieruchomościach oraz na posesjach do nich przyległych.

Rok 1999
Według stanu na dzień 01.01.1999 r. zakład administrował wówczas 25 budynkami
o ogólnej powierzchni użytkowej 21.124,92 m2, w których zlokalizowanych było
507 mieszkań. Na dzień 01.01.1999 r. w w/w budynkach znajdowało się 138 mieszkań
o łącznej powierzchni 6.340,54 m2, wykupionych na własność przez ich dotychczasowych
najemców.
Na dzień 01.01.1999 r. tylko 7 budynków o powierzchni użytkowej 10.038,00 m2,
w których zlokalizowanych jest 241 mieszkań, było wyposażone w instalację centralnego
ogrzewania, a 5 budynków o powierzchni użytkowej 1.229,55 m2, w których znajdowało się
49 mieszkań, nie posiadało w wyposażeniu instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
bez instalacji c. o. było w zasobach miejskich w tym czasie 266 mieszkań. Źródłem ciepła
były więc piece fizyczne w poszczególnych mieszkaniach opalane węglem i drewnem,
a 6 budynków było ogrzewanych z miejskich kotłowni węglowych. W piwnicach budynku
1 Maja 7B była zlokalizowana kotłownia gazowa, która ogrzewała mieszkania wyłącznie
w tym budynku (12 szt.) wykonana w roku 1998 przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Biorąc pod uwagę stan techniczny budynków i ich wyposażenie techniczne, palącym
problemem w celu poprawy warunków życia mieszkańców było doprowadzenie wody
i włączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, jak również likwidacja ogrzewania
piecowego i doprowadzenie do budynków ogrzewania z miejskich kotłowni.
Dlatego też w roku 1999 została doprowadzona woda do budynków Przechodnia
2 i 2A, zostały one również przyłączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast do
budynku Białostocka 18 została doprowadzona woda, lecz ze względów technicznych nie
dało się doprowadzić do tego budynku kanalizacji sanitarnej.
Równocześnie podjęliśmy intensywne działania w celu doprowadzenia ciepła
z kotłowni miejskich i wykonania instalacji c. o. w tych budynkach, by poprawić komfort
życia mieszkańcom tych budynków. Ogrzewanie mieszkań piecami grzewczymi wiązało się
z zakupem węgla, jego transportem do komórek piwnicznych, a następnie wnoszeniem go do
mieszkań sukcesywnie do potrzeb, a także wynoszeniem popiołu, co było dużym
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utrudnieniem. Delegacjom mieszkańców do Pana Burmistrza, by to właśnie w ich budynku
wykonać instalację c. o. nie było końca.
W roku 1999, po wcześniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej, zostały
wykonane instalacje c. o. w budynkach Ludowa 9, Armii Krajowej 1, Mickiewicza
2 i Ludowa 54. Łączny koszt wykonania tych robót wraz z doprowadzeniem sieci
ciepłowniczej, wykonaniem węzła c. o. w budynku Ludowa 9, wyniósł 358.120,00 zł.
W kosztach wykonania wewnętrznej instalacji c. o. uczestniczyli mieszkańcy. Oprócz tego
została wykonana kotłownia gazowa wraz z przyłączem gazowym za kwotę 47.953,32 zł.
(łącznie z konieczną dokumentacją projektową) w budynku, wówczas biurowym,
Białostocka 28.
Łącznie zostało doprowadzone ciepło z sieci miejskich do 119 mieszkań i 6 lokali
użytkowych.
Równolegle w 1999 roku dokonaliśmy wymiany pokrycia dachowego na budynku
Jankowskiego 69 i Dworcu PKS na kwotę łączną 47.720,00 zł.
Należy nadmienić, że po uruchomieniu instalacji c. o. na grzejnikach montowane były,
na wniosek mieszkańców, podzielniki ciepła, wówczas wyparkowe. Miało to zdopingować
mieszkańców do racjonalnej gospodarki cieplnej w ich mieszkaniach, w związku z tym
zoptymalizować koszty c. o. ich mieszkań. Stan zatrudnienia w 1999 roku w zakładzie to
21 osób, w tym 8 pracowników umysłowych, 8 pracowników fizycznych zatrudnionych na
stałe i 5 pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych
z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rok 2000
W 2000 roku w dalszym ciągu trwały intensywne prace w celu podniesienia
warunków zamieszkiwania w zasobach komunalnych. W zakresie ogrzewania budynków
w 2000 roku została wykonana instalacja c. o. z dokumentacją techniczną w budynku Ludowa
52 na kwotę 54.554,00 zł., tak samo w budynku Armii Krajowej 2 na kwotę 78.540,00 zł.
W budynku 1 Maja 11C została wykonana kotłownia gazowa, instalacja gazowa i instalacja
c. o. na łączną kwotę wraz z dokumentacją techniczną 159.560,00 zł., także kanał c. o.
i instalacja wewnętrzna c. o. w budynku 1 Maja 11A za kwotę 32.744,41 zł. brutto,
a doprowadzenie ciepła i wykonanie instalacji c. o. w budynku 1 Maja 11B kosztowało
33.850,00 zł.
W wykonaniu instalacji wewnętrznych c. o. uczestniczyli wszyscy mieszkańcy w/w
budynków w przeliczeniu na 1 punkt grzewczy 800 zł. (grzejnik). Pozostałe koszty ponosił
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Oprócz tego zostało wykonane utwardzenie z kostki
„polbruk” ówczesnego targowiska przy ul. Żwirki i Wigury za kwotę 11.500,00 zł. Także
wykonana została dokumentacja na adaptację budynku biurowego Białostocka 28 na budynek
mieszkalny za kwotę 15.000,00 zł.
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Należy wyjaśnić, że po wyprowadzeniu się Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z budynku Białostocka 28 nie można było znaleźć nowego najemcy i ówczesny
Zarząd Miasta Wysokie Mazowieckie podjął uchwałę o adaptacji tego budynku na
mieszkalny. Równocześnie Zarząd Miasta Wysokie Mazowieckie podjął uchwałę
o przeniesieniu siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do budynku Armii Krajowej 4,
skąd wyprowadziły się oddziały przedszkolne – „0” podlegające pod Przedszkole Nr 1.

Rok 2001
W 2001 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał we własnym zakresie
przygotowanie pomieszczeń w budynku Armii Krajowej 4, natomiast prace adaptacyjne
budynku Białostocka 28 zlecone zostały firmie zewnętrznej. Prace były wykonywane
w większości w 2000 roku. Koszty adaptacji pokryte zostały z budżetu Miasta Wysokie
Mazowieckie. Pełny koszt robót adaptacyjnych budynku Białostocka 28 wyniósł
404.410,00 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził się do budynku Armii
Krajowej 4 w pierwszych dniach maja 2001 roku Wówczas prace remontowe w budynku
Białostocka 28 ruszyły „całą parą” i jesienią do utworzonych 12 mieszkań w tym budynku
przeprowadziły się rodziny ze społecznej listy najmu. Wśród nich mieszkańcy budynku Długa
5, który był budynkiem drewnianym, ogrzewanym piecowo, bez instalacji wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej Budynek Długa 5 rozebrano jeszcze w 2001 roku. Natomiast
w adaptowanym budynku Białostocka 28 powstało 12 mieszkań o łącznej powierzchni
461,88 m2. Wszystkie mieszkania w tym budynku wyposażone są w instalację gazu
sieciowego, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c. o. z kotłowni gazowej,
znajdującej się w piwnicach tego budynku.
Również w 2001 roku w budynku Jankowskiego 69 została wykonana instalacja c. o.
wraz z dokumentacją projektową kanału c. o. na łączną kwotę 54.670,00 zł. oraz wykonana
została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Ludowa 9, Ludowa 54 i Armii
Krajowej 1, a także Armii Krajowej 2 i Ludowa 52. Sfinansowaliśmy wykonanie
nawierzchnia bitumicznej drogi przy budynku 1 Maja 7B i odcinka drogi na miejskim gruncie
przy budynku 1 Maja 2. Została także przeprowadzona wymiana pokrycia dachowego
budynku Mickiewicza 2. Ogólny koszt wymienionych robót wyniósł 81.750,00 zł. Także
brygada Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wykonała nowe chodniki przy budynkach
1 Maja 11, 11A, 11B, 11C oraz wymieniła krawężniki w istniejącej drodze z poszerzeniem na
parkingi wzdłuż tej drogi wraz z podbudową pod asfaltowanie.

Rok 2002
W roku 2002 Zarząd Miasta Wysokie Mazowieckie podjął decyzję o rozpoczęciu
remontu mocno zaniedbanego budynku Armii Krajowej 4. Potrzebny był remont kapitalny
budynku, ale w 2002 roku została wymieniona jedynie stolarka okienna w całym budynku
i parapety zewnętrzne oraz drzwi wejściowe do budynku – do obu części, na ogólną kwotę
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61.570,00 zł. Wówczas w budynku na parterze mieściły się poradnie lekarskie, na piętrze zaś
Biblioteka Pedagogiczna oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Rok 2003
W roku 2003 kontynuowany był remont budynku Armii Krajowej 4, tj. mocno
zdewastowane zewnętrzne schody zostały naprawione i obłożone zostały płytkami „gress”,
wykonaliśmy nową elewację budynku (gdyż stara była mocno zniszczona) więc budynek
przynajmniej z zewnątrz zaczął prezentować się całkiem okazale. Koszt tych robót wyniósł
wówczas prawie 80.000,00 zł.
Również przy budynku Ludowa 9 został wykonany parking, chodniki i droga
dojazdowa za kwotę 42.100,00 zł., opracowana została dokumentacja projektowa na
ocieplenie budynku 1 Maja 4 i wykonany został I etap ocieplenia tego budynku
(1/2 powierzchni ścian zewnętrznych) za łączną kwotę 115.000,00 zł.

Rok 2004
W dalszym ciągu kontynuowaliśmy ocieplenie budynku 1 Maja 4 – koszt II etapu
wyniósł 90.540,00 zł. Wymieniona została stolarka okienna w części użytkowej budynku
Ludowa 15 – koszt tych robót opiewał na kwotę 10.956,00 zł. Wykonaliśmy dokumentację
projektową na ocieplenie budynku 1 Maja 5, a następnie I etap ocieplenia ścian zewnętrznych
tego budynku, tj. ½ powierzchni ścian na łączną kwotę 87.213,00 zł. Wymienione zostały
również okienka na klatkach schodowych w tym budynku. W 2004 roku przebudowane
zostały kominy ponad dachem na budynku Ludowa 9 oraz wymienione zostało pokrycie
dachu na blachę trapezową powlekaną akrylem wraz z wymianą obróbek blacharskich –
łączny koszt wyniósł 70.215,00 zł.
Przy budynku 1 Maja 3 – od strony wejść do budynku, wymieniliśmy chodnik – koszt
robót 6.830,00 zł. Rozpoczęliśmy przebudowę chodników przy budynku 1 Maja 5,
a następnie przy budynku Ludowa 54 i Armii Krajowej 1, zgodnie z opracowaną wcześniej
dokumentacją techniczną. Równocześnie wykonaliśmy remont klatek schodowych –
malowanie w budynku Mickiewicza 2.
Kontynuowana było wymiana pionów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, które
są częścią wspólną budynku, zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców oraz wymiana instalacji
elektrycznych w mieszkaniach na zgłoszenie mieszkańców. Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej współfinansował także wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach
lokatorskich, zgodnie ze zgłoszeniami ze strony mieszkańców.
W tym roku Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie dokonał adaptacji budynku
Szpitalna 2, a Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przejął administrowanie tym budynkiem.
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W budynku tylko 1 mieszkanie jest własnością Miasta Wysokie Mazowieckie, pozostałe
lokale są własnością osób fizycznych.

Rok 2005
Po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej na ocieplenie budynku 1 Maja 2
rozpoczęliśmy I etap ocieplenia tego budynku – ½ powierzchni ścian zewnętrznych - ogólny
koszt robót na tym budynku wyniósł 133.230,00 zł.
W tym roku dokończone zostało ocieplenie budynku 1 Maja 5 – 111.30,00 zł. oraz
wykonane zagospodarowanie terenu wokół budynku - nowe nasadzenia krzewów ozdobnych,
wykonanie ogrodzenia zagospodarowanych terenów, by zabezpieczyć przed zdeptaniem
i zniszczeniem przyległego do budynku terenu.
W roku 2005 został wykonane asfaltowanie na koszt Miasta Wysokie Mazowieckie
nowych dróg dojazdowych w obrębie budynków 1 Maja 5 i Armii Krajowej 1 oraz Armii
Krajowej 2, Ludowa 54, Ludowa 52. ZGM wykonał malowanie klatek schodowych
w budynku Armii Krajowej 1, wymienił stolarkę okienną na klatkach schodowych
w budynkach Armii Krajowej 2 i Ludowa 52 oraz przebudował – wymienił piony elektryczne
w budynku 1 Maja 4, a także przebudował chodnik i drogę dojazdową wzdłuż budynku
1 Maja 4 wraz z jej asfaltowaniem.

Rok 2006
W tym roku realizowana była kontynuacja – zakończenie ocieplenia budynku
1 Maja 2 za łączną kwotę 101.563,00 zł., wykonanie ocieplenia budynku Armii Krajowej 6 po
uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej – łączny koszt robót na tym budynku
70.620,00 zł.
W 2006 roku wykonaliśmy dokumentację projektową na ocieplenie budynku
Jankowskiego 69 – koszt 3.000,00 zł. brutto, wymieniliśmy okna klatki schodowej i drzwi
wejściowe do części mieszkalnej budynku Ludowa 15 oraz wymieniliśmy okna na klatkach
schodowych w budynkach Mickiewicza 2, Armii Krajowej 1, Ludowa 54, 1 Maja 7B, 1 Maja
3. Także w tym roku wykonano malowanie klatek schodowych w budynku Armii Krajowej 2
oraz wykonanie nowego zagospodarowania posesji 1 Maja 2/1 Maja 4 – zasadzenie nowych
krzewów.
Naprawione zostało pokrycie dachowe budynku Białostocka 23 oraz opracowaliśmy
dokumentację projektową budynku socjalnego Kościelna 51 – koszt 47.580,00 zł. pokryty
przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
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Rok 2007
W 2007 roku wykonane zostało ocieplenie budynku Jankowskiego 69 za kwotę
68.930,00 zł. oraz ocieplenie + gzymsy i częściowe pokrycie dachu wraz z obróbkami
blacharskimi budynku 1 Maja 7B za kwotę 77.335,00 zł, a także I etap ocieplenia
(1/2 powierzchni ścian zewnętrznych) budynku 1 Maja 3 – koszt 110.000,00 zł.
Ponadto wykonane były dokumentacje projektowe na ocieplenie budynków:
- Ludowa 9 – koszt 4.880,00 zł.
- Armii Krajowej 1 – koszt 4.880,00 zł.
- 1 Maja 3 – koszt 7.000,00 zł.
Wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku 1 Maja 5 – 3 szt. i wykonany plac
zabaw na posesji pomiędzy budynkami 1 Maja 2 i 1 Maja 4.

Rok 2008
Kontynuowane było ocieplenie budynku 1 Maja 3 (II etap) za kwotę 115.000,00 zł.
oraz wykonane ocieplenie budynku Ludowa 9 za kwotę 197.000,00 zł.
Została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu i drogi
dojazdowej do budynków Przechodnia 2, 2A, 2B za kwotę 2.500,00 zł. oraz projekt
ocieplenia budynku Ludowa 54 wraz z uwzględnieniem remontu rampy i podjazdu dla osób
niepełnosprawnych za kwotę 11.590,00 zł. Również wykonaliśmy dokumentację projektową
na ocieplenie budynków Armii Krajowej 2 - koszt 4.880,00 zł.
Wymienione zostały drzwi wejściowe do budynków 1 Maja 2 i 1 Maja 7b (łącznie
6 szt.) za kwotę 12.500,00 zł. oraz drzwi wejściowe do budynku 1 Maja 4 (5 szt.) za kwotę
14.500 zł.
W roku 2008 zostały wykonane nowe chodniki oraz droga dojazdowa wraz
z asfaltowaniem przy budynku Ludowa 15.

Rok 2009
W roku 2009 wykonane zostało ocieplenie budynku Ludowa 54, remont rampy
i barierki ze stali kwasowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a także
wymiana okien parteru tego budynku na łączną kwotę 313.475,00 zł.
Oprócz tego wykonany został parking na 10 miejsc postojowych przy budynku 1 Maja
3, malowanie 5 klatek schodowych w budynku 1 Maja 4 oraz montaż urządzeń zabawowych
(mały plac zabaw) przy budynku Ludowa 9. Przebudowany został śmietnik przy budynkach
Ludowa 15 i Mickiewicza 2.
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Rok 2010
W roku 2010 wykonane zostało ocieplenie budynku Armii Krajowej 2 wraz
z wymianą dachowych obróbek blacharskich i ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji
i wymianą drzwi wejściowych – łączny koszt tych robót to 201.120,13 zł.
Wykonaliśmy dokumentację projektową na przebudowę kominów ponad dachem,
ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz wymianę pokrycia dachowego w budynkach
1 Maja 11, 1 maja 11A, 1 Maja 11B, 1 Maja 11C za kwotę:
Zrealizowana została częściowa przebudowa kominów ponad dachem na budynku
1 Maja 7B za kwotę 6.285,00 zł. oraz przebudowa kominów ponad dachem, ocieplenie stropu
ostatniej kondygnacji i wymiana pokryć dachowych w budynkach 1 Maja 11 i 1 Maja 11C za
łączną kwotę 118.050,00 zł.
Oprócz tego w 2010 roku wymienione zostały drzwi wejściowe w budynku
1 Maja 3 (3 szt.) za kwotę 7.800,00 zł. oraz wykonana wewnętrzna droga dojazdowa do
budynków Przechodnia 2, 2A i 2B.
W tym roku oddano do użytku budynek socjalny Kościelna 51 o powierzchni
użytkowej 877,60 m2, w którym zlokalizowanych jest 20 mieszkań. Budynek jest
wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową i c. o.,
oddany do użytku z pełnym wyposażeniem.

Rok 2011
W zakresie ociepleń budynków w roku 2011 wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku Ludowa 15 wraz z dokumentacją – koszt 56.315,00 zł. oraz I etap ocieplenia
budynku Armii Krajowej 1 za kwotę 75.520,00 zł.
Zrealizowana została przebudowa kominów ponad dachem, ocieplenie stropu ostatniej
kondygnacji i wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę na budynkach 1 Maja 11A
i 1 Maja 11B – łączny koszt tych robót to 115.630,00 zł.
W budynku Ludowa 9 w roku 2011 ocieplony został strop ostatniej kondygnacji,
wymieniliśmy piony elektryczne, zabezpieczenia i tablice licznikowe oraz wykonaliśmy
malowanie klatek schodowych (3 szt.), zaś na posesji tego budynku wykonano nowe
ogrodzenie i brama wjazdowa.
W budynku Białostocka 23 wymienione zostały drzwi wejściowe za kwotę 2.700,00
zł., a w budynku Armii Krajowej 6 wykonaliśmy na wniosek mieszkańców instalacji
domofonowa za kwotę 6.998,00 zł.
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Rok 2012
W roku 2012 dokończone zostało ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Armii
Krajowej 1 - koszt 118.222,00 zł. Wymienione zostały okienka piwniczne i drzwi zejściowe
do piwnic w budynku 1 Maja 3. Zostały przebudowane wejścia do budynku Ludowa 54 (od
strony podwórka) – 4 szt. za kwotę 7.200,00 zł. Wykonaliśmy też kapitalny remont lokalu
użytkowego o powierzchni 88 m2 w budynku Ludowa 54 za kwotę 29.650,00 zł. oraz
ocieplenie nadbudówki w I klatce schodowej tego budynku za kwotę 6.500,00 zł.
W tym roku wykonaliśmy malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku
Białostocka 28 – koszt 8.300,00 zł. oraz wykonano projekty ocieplenia budynków
Białostocka 23, Przechodnia 2 i Przechodnia 2A. Ponadto wykonano remont pomieszczeń
Dworca PKS dla potrzeb Ochotniczych Hufców Pracy – za kwotę 20.000,00 zł.

Rok 2013
W roku 2013 zrealizowane zostało ocieplenie budynku socjalnego Przechodnia 2 wraz
z wymianą stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku, wykonaniem nowego pokrycia
dachowego i chodnika wzdłuż budynku – za łączną kwotę 88.960,00 zł.
Wykonane zostało ocieplenie higrofibrą stropodachu na budynku 1 Maja 4 – koszt
15.600,00 zł. oraz konserwacja pokrycia dachowego na tym budynku.
Została wykonana dokumentacja projektowa na ocieplenie budynku Mickiewicza 2
oraz przebudowa kominów ponad dachem, wymiana drzwi wejściowych do budynku
i wymiana okienek piwnicznych, a także ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
Mickiewicza 2 za łączną kwotę 156.760,00 zł. brutto.
W tym roku wymienione zostały drzwi wejściowe do części mieszkalnej budynku
Ludowa 54 (3 szt.) oraz do budynku Armii Krajowej 1 (3 szt.)
Wymienione zostały leżaki wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w budynku 1 Maja 4
oraz wymiana okienek piwnicznych i ocieplenie cokołu w tym budynku.
Malowane były klatki schodowe w budynku 1 Maja 3. Na budynku Armii Krajowej 2
wykonano malowanie dachu za kwotę 12.900,00 zł.

Rok 2014
W roku 2014 wykonaliśmy:
- ocieplenie budynku socjalnego Przechodnia 2A wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwi
wejściowych do budynku (11 szt.), wymianą obróbek blacharskich, wykonaniem nowego
pokrycia dachowego, a także chodnika wokół budynku – koszt 79.864,00 zł.;
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- wymianę leżaków kanalizacji sanitarnej w budynkach Ludowa 52 i 1 Maja 11C;
- wymianę drzwi wejściowych do budynku 1 Maja 3 – 3 szt. – koszt 7.800,00 zł.;
- wymianę pionów elektrycznych w budynku Ludowa 52 i Mickiewicza 2, a także
zabezpieczeń i tablic elektrycznych;
- wymianę drzwi wejściowych do budynku Białostocka 28A i 1 Maja 11B;
- dokumentację projektową na ocieplenie budynków 1 Maja 11B – koszt 3.645,00 zł.;
- ocieplenie stropodachu budynku 1 Maja 2 – koszt 15.600,00 zł.;
- na koszt Burmistrza Miasta opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca
częściowej zmiany przeznaczenia i robót adaptacyjnych budynku Armii Krajowej 4;
- Burmistrza Miasta na swój koszt wykonał parking przy budynku Armii Krajowej 4 – koszt
132.440,00 zł.;
- budowę budynku gospodarczego dla potrzeb mieszkańców budynków Przechodnia 2 i 2A –
dotacja Burmistrza Miasta – 100.00,00 zł., pozostała kwota to koszt Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej – łączny koszt robót 118.116,00 zł.
- rozbiórkę starego budynku gospodarczego przy wymienionych wyżej budynkach;
- budowę nowego PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na posesji
budynku 1 Maja 2 – koszt 54.920,00 zł.

Rok 2015
W roku 2015 wykonaliśmy:
- ocieplenie higrofibrą stropodachu budynku 1 Maja 3 – koszt 18.200,00 zł.;
- montaż domofonów w budynku Armii Krajowej 1 (1 klatka schodowa), 1 Maja 2 (2 klatki
schodowe);
- budowę śmietnika na posesji budynków Przechodnia 2B, Przechodnia 2 i Przechodnia 2A –
koszt 6.700,00 zł.;
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Białostocka 23 oraz wykonanie nowego pokrycia
dachowego na tym budynku i naprawa kominów ponad dachem – koszt 55.946,00 zł.
- zakupiliśmy nowe oprogramowanie i sprzęt komputerowy dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej – łączny koszt 60.280,00 zł.;
- wymieniliśmy piony elektryczne w budynku 1 Maja 2 oraz wykonaliśmy malowanie klatek
schodowych w budynku 1 Maja 2 - 5 szt.;
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- został oddany do użytku budynek Armii Krajowej 4 po częściowej zmianie przeznaczenia.
W tym budynku powstało 9 nowych mieszkań dla rodzin z listy najmu lokali komunalnych,
całkowity remont części użytkowej budynku Armii Krajowej 4 – koszt 1.644.541,00 zł.
Budynek jest zasilany z sieci miejskiej c. o., wyposażony jest w instalacje elektryczną, c. o.,
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telewizyjną. Przekazany do użytku z pełnym
wyposażeniem.

Rok 2016
W 2016 roku wykonane zostały:
- PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy budynku 1 Maja 3 –
inwestycja w pełni sfinansowana przez Burmistrza Miasta – koszt 45.852,00 zł.;
- dokumentacja projektowa na nowe parkingi w obrębie budynku 1 Maja 5, 1 Maja 3, Armii
Krajowej 1 i Ludowa 54. Parkingi projektowane były na wniosek mieszkańców w związku
z brakiem miejsc do parkowania i „ciasnotę” przy tych budynkach - koszt dokumentacji
7.010,00 zł.;
- uzupełnienie wypalonego w pożarze ocieplenia budynku Białostocka 23 – położona została
nowa akrylowa wyprawa tynkarska na tym budynku - koszt. 13.700,00 zł.;
- w budynku 1 Maja 11B ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonaliśmy domofony
i przerobiliśmy oświetlenie na czujniki ruchu na klatce schodowej oraz dokonaliśmy jej
malowania – koszt ocieplenia ścian zewnętrznych 63.400,00 zł.;
- nowy plac zabaw na posesji budynków Przechodnia 2, 2A, 2B – koszt 8.000,00 zł.;
- wymiana drzwi wejściowych do budynku 1 Maja 11C - koszt 2.600,00 zł. oraz malowanie
klatki schodowej na tym budynku.

Rok 2017
W roku 2017 zostały:
- pomalowane klatki schodowe w budynku Armii Krajowej 6 – 2 szt.;
- pomalowane klatki schodowe w budynku 1 Maja 5- 3 szt.;
- wykonane domofony w budynku 1 Maja 5 (3 klatki schodowe) oraz przerobione zostało
oświetlenie klatki schodowej na czujniki ruchu – 1 klatka schodowa;
- pomalowane zostały klatki schodowe w budynku Ludowa 54;
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- wykonanie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy budynkach
Ludowa 54 i Armii Krajowej 1 – sfinansowane w całości przez Burmistrza Miasta – koszt
74.455,00 zł.;
- wykonane parkingi przy budynkach 1 Maja 5, 1 Maja 3, Ludowa 54, Armii Krajowej 1
sfinansowane w całości przez Burmistrza Miasta – koszt 299.672,00 zł.;
- wykonaliśmy dokumentację projektową na wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji c. o.
w budynku Białostocka 23 – koszt 11.955,00 zł.;
- porządkowaliśmy teren wzdłuż rzeki Brok i utwardzenie tego terenu na potrzeby targowiska
miejskiego przy ul. Kościelnej;
- wykonane zostało ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynku Mickiewicza 2 – koszt
18.603,00 zł.;
- wymiana leżaków kanalizacji sanitarnej w budynku 1 Maja 2.

Rok 2018
W roku 2018:
- wykonaliśmy instalację gazową i c. o. w budynku Białostocka 23 zgodnie z wcześniej
wykonanym projektem – koszt 108.200,00 zł.;
- ocieplony został budynek Ludowa 52 – całkowity koszt 196.200,00 zł., koszt przypadający
na własność komunalną – 72.000,00 zł.;
- rozebraliśmy starą i wykonaliśmy nową opaskę wokół budynku Ludowa 9, częściowo
naprawiliśmy rynny na tym budynku;
- wykonane zostały nowoczesne place zabaw przy budynkach Ludowa 52 - Armii Krajowej 2Armii Krajowej 4 – Armii Krajowej 6 – koszt 92.170,00 zł. i przy budynkach 1 Maja 2 –
1 Maja 4 – koszt 91.124,00 zł. – inwestycja w pełni sfinansowana przez Burmistrza Miasta;
- wymieniliśmy leżaki wodociągowe w budynku 1 Maja 2.

Stan zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2018 r. to
17 osób, w tym 1 osoba przebywa na urlopie dotyczącym wychowania dziecka.
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30.1.

Wykaz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
WYKAZ BUDYNKÓW ZGM stan na dzień 31.12. 2018

Lp. Budynek

Pwierzch.
Ilość
ogółem
mieszk
budynku
ań
m²

Powierzchnia
Ilość lokali Powierzchnia Ilość
lokali
własnościo- lokali gminy lokali
własnościowych
m²
gminy
wych m²

Części
działek
oddane w
wieczyste
użytkowanie
w m²

1.

1-go Maja 2

55

2 434,34

1 420,28

32

1 014,06

23

349,67

2.

1-go Maja 3

45

1 788,47

1 101,37

27

687,10

18

354,18

3.

1-go Maja 4

55

2 391,67

1 592,32

36

799,35

19

422,87

4.

1-go Maja 5

45

1 773,83

820,45

21

953,38

24

192,69

5.

1-go Maja 7b

11

526,11

351,31

7

174,80

4

143,44

6.

1-go Maja 11

6

257,12

142,23

3

114,89

3

93,91

7.

1-go Maja 11a

6

256,36

141,11

3

115,25

3

99,05

8.

1-go Maja 11b

6

285,40

233,78

5

51,62

1

179,24

9.

1-go Maja 11c

6

281,24

205,44

4

75,80

2

150,13

10. Armii Krajowej 1

44

1 792,97

989,97

23

803,00

21

404,21

11. Armii Krajowej 2

26

1 176,97

689,16

16

487,81

10

315,00

12. Armii Krajowej 6

18

908,85

583,45

12

325,40

6

260,86

13. Ludowa 15

12

429,11

143,54

4

285,57

8

60,00

14. Ludowa 52

18

917,50

577,51

11

339,99

7

261,00

15. Ludowa 9

27

1 165,03

737,28

16

427,75

11

354,93

16. Ludowa 54

30

1 257,89

779,65

18

478,24

12

302,02

17. Mickiewicza 2

18

915,72

412,82

8

502,90

10

184,6

18. Jankowskiego 69

12

516,00

162,00

4

354,00

8

96,56

19. Białostocka 28

12

461,88

461,88

12

20. Białostocka 23

6

271,23

271,23

6
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21. Przechodnia 2

7

199,20

199,20

7

22. Przechodnia 2a

12

197,34

197,34

12

23. Przechodnia 2b

20

609,14

609,14

20

24. Kościelna 51

20

877,60

877,60

20

9

406,02

406,02

9

OGÓŁEM

526

22 096,99

11 083,67

250

11 013,32

276

26. Szpitalna 2

36

1 891,90

1 817,20

35

74,70

1

562

23 988,89

12 900,87

285

11 088,02

277

36

1 727,20

1 656,10

35

71,10

1

562

23 824,19

12 739,77

285

11 084,42

277

25. Armii Krajowej 4

OGÓŁEM
(Szpitalna z
piwnicami)
Szpitalna 2 bez
piwnic
OGÓŁEM
(Szpitalna bez
piwnic)

4224,36

Ogółem w administracji ZGM pozostaje 26 budynków mieszkalnych o ogólnej
powierzchni użytkowej 23.824,19 m2, o łącznej ilości mieszkań 562. W tych budynkach
285 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 12.739,77 m2 jest własnością osób
fizycznych, własnością Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie jest 277 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej 11.084,42 m2.
Budynki będące w pełni własnością Gminy to:
1) Budynek socjalny Kościelna 51 – 20 mieszkań.
2) Budynek Przechodnia 2B – 20 mieszkań (9 komunalnych, 11 socjalnych).
3) Budynek Przechodnia 2 – 7 mieszkań socjalnych.
4) Budynek Przechodnia 2A – 12 mieszkań socjalnych.
5) Budynek Białostocka 28 – 12 mieszkań komunalnych.
6) Budynek Białostocka 23 – 6 mieszkań komunalnych.
7) Budynek Armii Krajowej 4 - 9 mieszkań komunalnych.
W liczbie 277 mieszkań będących własnością Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie
na dzień 31.12.2018 r. 224 mieszkania to mieszkania komunalne, a 53 to mieszkania socjalne.
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Tylko 3 budynki o łącznej ilości mieszkań nie posiada instalacji centralnego
ogrzewania. Oznacza to, że 93% lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej wyposażonych jest w instalację c. o. Gaz sieciowy doprowadzony
jest do 5 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 56 mieszkań (to 10% ogólnej ilości
administrowanych mieszkań). Do wszystkich mieszkań doprowadzona jest woda i kanalizacja
sanitarna z sieci miejskich. Wszystkie mieszkania mają opomiarowanie zużycia wody,
w budynku Szpitalna 2 wszystkie lokale wyposażone są w liczniki energii cieplnej,
a w pozostałych budynkach wyposażonych w instalację c. o. zamontowane są podzielniki
ciepła. Ocieplanie ścian zewnętrznych jest wykonane na wszystkich budynkach z wyjątkiem
3 małych budynków mieszkalnych: 1 Maja 11, 1 Maja 11A i 1 Maja 11C, w których łącznie
zlokalizowanych jest 18 mieszkań.
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31. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem
I

31.1.

Informacje ogólne

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej prowadzi swoją działalność od dnia
1 października 1991 roku. Został powołany Zarządzeniem Wojewody Łomżyńskiego z dnia
11.09.1991 r. w związku z podziałem i reorganizacją zakładów wodociągowych
i ciepłowniczych w województwie łomżyńskim.
Uchwałą nr 38/38/93 Zarządu Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 12.05.1993r poszerzono
działalność zakładu o usługi komunalne (w związku z likwidacją Zakładu Usług
Komunalnych).
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. powstał w wyniku
przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie, na podst. art. 23 ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej. Do
przekształcenia doszło na podstawie Uchwały Nr L/205/10 Rady Miejskiej w Wysokiem
Mazowieckiem z dnia 16.06.2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład
Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem w celu jego
przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia
jej prowadzenia dotychczasowej działalności zakładu budżetowego. Akt założycielski Spółki
został zawarty w formie aktu notarialnego 16.12.2010 r. Rep. A nr 2574/2010.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem
21.12.2010 r., pod nr KRS: 0000373827.
Spółka ma swoją siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 6 oraz posiada bazę
magazynową przy ul. Białostockiej 26 w Wysokiem Mazowieckiem, REGON: 200410051,
NIP: 7221620331
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi 21.579.000,00 zł.
Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.222.993,39 zł.
Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie. Burmistrz Miasta Wysokie
Mazowieckie, jako organ wykonawczy Miasta, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest mgr inż. Andrzej Michalski.
Funkcje kontrolne w Spółce ZWKiEC sprawuje trzyosobowa Rada Nadzorcza.

Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej, a przedmiotem jej działalności jest m. in.:
1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2) odprowadzanie ścieków,
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zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
odzysk surowców z materiałów segregowanych,
działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze,
roboty związane z budową dróg, rurociągów przesyłowych, obiektów inżynierii
wodnej,
8) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych itp
3)
4)
5)
6)
7)

31.2.

Inwestycje w latach 1999-2018

1999 rok

*modernizacja ulicy Kochanowskiego w Wysokiem Mazowieckiem
(roboty drogowe)
*modernizacja ulicy Mickiewicza w Wysokiem Mazowieckiem (roboty
drogowe)
*modernizacja chodnika w ulicy Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem

2000 rok

*konserwacja sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej dróg miejskich na
terenie miasta Wysokie Mazowieckie
*wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w jednym wykopie w ulicy
Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
*wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej w technologii rur
preizolowanych od komory K -1 do budynków mieszkalnych przy ulicy
Armii krajowej 2 i ulicy Ludowej 52
*modernizacja ulicy Kardynała
Mazowieckiem (roboty drogowe)

Wyszyńskiego

w

Wysokiem

*wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przeprowadzenie
robót drogowych na ulicy Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem oraz
wykonanie: separatora substancji ropopochodnych, osadnika piasku
i szlamu
*modernizacja ulicy Parkowej w Wysokiem Mazowieckiem (roboty
drogowe)
*modernizacja ulicy Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem
(wykonanie przykanalików deszczowych i inne roboty wodnokanalizacyjne oraz roboty drogowe)
2001

*modernizacja ulicy Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem (roboty
drogowe)
*wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przeprowadzenie
robót drogowych w ulicy Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem oraz
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wykonanie: separatora substancji ropopochodnych, osadnika piasku
i szlamu oraz przepompowni ścieków
*wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w ulicy Norwida w Wysokiem Mazowieckiem
* wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Jankowskiego
w Wysokiem Mazowieckiem
*modernizacja ulicy Reja w Wysokiem Mazowieckiem (roboty drogowe)
2002

*modernizacja ulicy Leśnej w Wysokiem Mazowieckiem (roboty drogowe)
*wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Akacjowej
i Kwiatowej w Wysokiem Mazowieckiem oraz wykonanie wodociągu
w ulicy Kwiatowej w Wysokiem Mazowieckiem
*wykonanie kanalizacji deszczowej
w Wysokiem Mazowieckiem

w

ulicy

Obrońców

Miasta

*modernizacja ulicy Jankowskiego w Wysokiem Mazowieckiem (roboty
drogowe)
* modernizacja ulicy Akacjowej i Kwiatowej w Wysokiem Mazowieckiem
(roboty drogowe)
*wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy
w Wysokiem Mazowieckiem (roboty drogowe)
2003

Obrońców

Miasta

*wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w następujących ulicach:
Wspólna, Jana Pawła II, Ludowa od ulicy Białostockiej do ulicy 1000 lecia
w Wysokiem Mazowieckiem
*wykonanie usług związanych ze sprzątaniem, a w okresie zimy
odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi na chodnikach, placach i innych
terenach miejskich w mieście Wysokie Mazowieckie
*modernizacja ulicy Wspólnej w Wysokiem Mazowieckiem (roboty
drogowe)
*modernizacja ulicy Reymonta w Wysokiem Mazowieckiem (roboty
drogowe)
*modernizacja ulicy Kardynała
Mazowieckiem (roboty drogowe)

2004

Wyszyńskiego

w

Wysokiem

*modernizacja ulicy Szarych Szeregów w Wysokiem Mazowieckiem
(roboty drogowe)
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*wykonanie przebudowy dróg osiedlowych i chodników (wykonanie
parkingu przy ul. Armii Krajowej 5, ułożenie kostki brukowej w miejsce
istniejących ciągów pieszych w obrębie budynków mieszkalnych
położonych przy ulicy 1 Maja 2a,2b,2c)
*ułożenie chodnika z kostki brukowej przy budynku mieszkalnym na ulicy
1 Maja 3 w Wysokiem Mazowieckiem
*modernizacja ulicy Jana Pawła II i 25-lecia Osiedla w Wysokiem
Mazowieckiem (roboty drogowe)
*modernizacja trybun stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem
*modernizacja chodników i wjazdów na ulicy Wspólnej w Wysokiem
Mazowieckiem
*wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu XXX lecia
w następujących ulicach: Skłodowskiej, Sobieskiego, Słowackiego,
Dąbrowskiej, Tuwima, Bema, Żwirki i Wigury
-dojazd od ulicy Słowackiego
-ulica Cicha - separator
2005

*wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz roboty
drogowe w ulicy Władysława Pelca w Wysokiem Mazowieckiem

2006

*modernizacja Osiedla XXX – lecia w następujących
Skłodowskiej, Sobieskiego i Słowackiego (roboty drogowe)

ulicach:

*remont chodnika przy ulicy 1 Maja 2 w Wysokiem Mazowieckiem
*wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kościelna,
Ogrodowa oraz na osiedlu Południe w ulicach Staszica, Raginisa,
Sucharskiego w Wysokiem Mazowieckiem
*wykonanie regulacji włazów kanałowych, studzienek ściekowych i zasuw
wodociągowych i gazowych oraz studni telekomunikacyjnych na ulicach:
Sienkiewicza, Parkowej, Wspólnej, Jankowskiego, Reymonta, Żwirki
i Wigury, Słowackiego, Sobieskiego i Mickiewicza w Wysokiem
Mazowieckiem
*modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przy- kanalikami
oraz przebudowa wodociągu w ulicy Skargi i Popiełuszki w Wysokiem
Mazowieckiem
*modernizacja ulicy Władysława Pelca w Wysokiem Mazowieckiem
(roboty drogowe)
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2007

*modernizacja ulic: Bema, Tuwima, Dąbrowskiej na osiedlu XXX lecia
w Wysokiem Mazowieckiem (roboty drogowe)
*modernizacja ulic: Sucharskiego, Staszica i Raginisa w Wysokiem
Mazowieckiem (roboty drogowe)
*przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku od
ulicy 1 Maja do granicy miasta przy SM Mlekovita w ciągu drogi
powiatowej

2008

*budowa sieci
Mazowieckiem

wodociągowej

w

ulicy

Szpitalnej

w

Wysokiem

*budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej
i sieci ciepłowniczej w ulicy 1000 lecia w Wysokiem Mazowieckiem
*wykonanie robót drogowych w ulicy 1000 lecia i Cichej w Wysokiem
Mazowieckiem
*budowa chodnika od ulicy Żwirki i Wigury w Wysokiem Mazowieckiem
do cmentarza i boisk sportowych przy Kościele pw. Św.Jana Chrzciciela
w Wysokiem Mazowieckiem
*rozbudowa i przebudowa trybun stadionu miejskiego w Wysokiem
Mazowieckiem
*budowa kanału deszczowego od ulicy Sybiraków do ulicy Łagody
w Łomży
2009

*modernizacja chodników
Mazowieckiem

na

osiedlu

XXX

lecia

w

Wysokiem

*budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej
w ulicy Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa wodociągu oraz kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy
Warszawskiej i Białostockiej oraz wodociągu, kanału sanitarnego
i deszczowego w nowo zaprojektowanej ulicy zlokalizowanej równolegle
do ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem
*wykonanie robót drogowych w ulicach: Jagiellońska, Mystkowska, Rynek
Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckiem
*przebudowa ulicy 11 listopada wraz z parkingiem przy OSP
w Ciechanowcu
2010

*budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w następujących ulicach:
Długa, Rynek Piłsudskiego, Mystkowska w Wysokiem Mazowieckiem
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*budowa sieci wodociągowej w ulicy Św. Boboli w Wysokiem
Mazowieckiem
2011

*przebudowa części ogrodzenia i modernizacja terenu za trybunami
Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Wiosennej
w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa zbiorczego kanału sanitarnego ulica Jagiellońska przy Zespole
Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa przyłącza wodociągowego na Stadionie Miejskim przy ulicy
1 Maja w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej w Wysokiem
Mazowieckiem
*przebudowa kanału sanitarnego, sieci wodociągowej oraz sieci
ciepłowniczej podczas przebudowy ulicy Ludowej (rondo) w Wysokiem
Mazowieckiem
*budowa sieci wodociągowej w ulicy Długiej w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji,
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Warszawskiej – I etap

2012

*budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami do granic
działek w ulicy Św. Boboli w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Długiej w Wysokiem
Mazowieckiem
*budowa sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej w Wysokiem
Mazowieckiem - ciąg dalszy

2013

*budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy
Popiełuszki w Wysokiem Mazowieckiem

2014

*budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Szpitalnej
w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej w
Wysokiem Mazowieckiem

2015

*budowa kanału ciepłowniczego, sieci wodociągowej oraz kanału
sanitarnego w ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa przyłącza wodociągowego do Mlekovity III w Wysokiem
Mazowieckiem

2016

*remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do
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istniejącego wlotu do rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie nowo powstałego
osiedla zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej przy ulicy Warszawskiej
w Wysokiem Mazowieckiem - I etap
*budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej
w ulicy Jagiellońskiej –sięgacz w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnociśnieniowym wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ulicy
Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem
2017

*budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacji deszczowej
na ternie nowopowstałego osiedla zabudowy jednorodzinnej przy ulicy
Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem - etap II
*przebudowa ulicy Podlaskiej , Przechodniej oraz Prusa Wysokiem
Mazowieckiem część I i II w Wysokiem Mazowieckiem
*przebudowa fontanny w parku miejskim przy ulicy Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem

2018

*budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie nowo powstałego
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Warszawskiej -II
etap
*wykonanie robót ziemnych: podbudowa i ustawienie krawężników na
ulicy Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem
*przebudowa chodników i zjazdów na ulicy Kardynała Wyszyńskiego,
Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w Wysokiem Mazowieckiem
*budowa drogi od ulicy 1Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą
techniczną (kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa oraz
roboty drogowe)
*przebudowa fontanny w parku miejskim przy ulicy Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem
*budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kapitana Kazimierza
Kamieńskiego i Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem
Mazowieckiem
*rewitalizacja terenów zielonych przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego
w Wysokiem Mazowieckiem
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31.3.

Struktura zatrudnienia w latach 1999-2018

Przeciętne zatrudnienie

w tym kobiety

1999

67

14

2000

72

15

2001

62

15

2002

68

15

2003

70

14

2004

68

15

2005

81

14

2006

99

14

2007

88

14

2008

93

14

2009

95

14

2010

95

13

2011

82

13

2012

78

14

2013

80

15

2014

80

14

2015

82

13

2016

82

14

2017

85

14

2018

89

14

Rok

Od 2011 roku w okresie nasilenia prac budowlanych zatrudniamy każdego roku dodatkowo
około 26 – 30 osób na umowy cywilnoprawne.
Od początku działania ZWKiEC kadra inżynieryjno-techniczna, dział księgowości
i pozostała obsługa biurowa nie zostały zwiększone, liczą 23 osoby. Firma wyposażyła
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stanowiska pracy w komputery, oprogramowania, programy kosztorysowe, co pozwala na
terminowe wykonywanie zwiększających się niezwykle dynamicznie zadań.
Pozostałą część załogi stanowią operatorzy: stacji uzdatniania wody, ciepłowni
i oczyszczalni ścieków, kierowcy-operatorzy sprzętu ciężkiego, kierowcy samochodowi,
rzemieślnicy i robotnicy do prac prostych.

31.4.

Osiągnięcia

1.Oddanie do użytku w 2000 roku zmodernizowanych kotłowni węglowych przy ulicy
Długiej 15 i ulicy Długiej 53 na kotłownie opalane gazem ziemnym GZ -50.
Zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji i rozprowadzaniu ciepła,
rozwiązania przynoszące wymierne korzyści ekologiczne dla mieszkańców miasta i gminy
Wysokie Mazowieckie oraz poprawę warunków pracy zatrudnionym w niej palaczom kotłów
wysokoprężnych (eliminacja wielu zagrożeń chemicznych, eliminacja ciężkiej pracy
fizycznej, zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy).

2. Przekształcenie z dniem 16 grudnia 2010 roku zakładu budżetowego Zakład Wodociągów,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie – Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem
Mazowieckiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt Założycielski Spółki zawiera
zapisy pozwalające na zwiększenie możliwości obszarowych działania oraz powiększa zakres
przedmiotowy działalności Spółki.
3. Dodatkowe przedsięwzięcia w zakresie realizacji zadań w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę :
- przejęcie Gminy Wysokie Mazowieckie w okresie od 1 lutego 2010 roku do 1 lutego 2020
roku (Porozumienie Międzygminne pomiędzy Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie,
a Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie).
- przejęcie Gminy Zambrów w okresie od 1lipca 2012 roku do 31 grudnia 2018 roku przedłużone kolejnym porozumieniem od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
(Porozumienia Międzygminne pomiędzy Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie,
a Wójtem Gminy Zambrów).
- przejęcie Gminy Klukowo w okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2027 roku
(Porozumienia Międzygminne pomiędzy Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie,
a Wójtem Gminy Klukowo).
Powyższe działania pozwalają na utrzymanie miejsc pracy oraz uzyskanie dodatkowych
dochodów dla Spółki.
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4. Wymiana w 99% floty samochodowej służącej wykonywaniu zadań własnych firmy,
a mianowicie :
- liczny tabor maszyn drogowych ( koparki i koparko-ładowarki renomowanych firm: CAT
i JCB ,walec drogowy );
- nowoczesne samochody specjalistyczne do zbiórki odpadów - śmieciarka EKOCEL 2 szt. ;
- samochody ciężarowe;
- samochody dostawcze przewożące pracowników i drobny sprzęt na miejsca budowy;
- samochody o zabudowie kontenerowej do selektywnej zbiórki odpadów;
- ciągniki z przyczepami.

5. Forma organizacyjna zakładu, doświadczenie załogi oraz posiadane zaplecze techniczne
pozwalają nam z sukcesem uczestniczyć na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych w przetargach na : budowy sieci wodnokanalizacyjnych, budowy
chodników i innej infrastruktury miejskiej oraz świadczeniu usług w zakresie wywozu
nieczystości.
6. W 2010 roku przeprowadziliśmy generalny remont budynków biurowych, socjalnych
i garaży przy ulicy 1 Maja 6 i przy ulicy Białostockiej 26.
7. W 2016 roku współpracowaliśmy z Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie w inwestycji,
której zakres obejmował :
- modernizację stacji uzdatniania wody,
- budowę miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków,
- modernizację głównego kolektora sanitarnego.
Zastosowanie nowoczesnych technologii wpłynęło pozytywnie na ochronę środowiska. Po
zakończeniu inwestycji ZWKiEC Sp. z o.o. została operatorem i dzierżawcą w.w. inwestycji.

31.5.

Inwestycje własne

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z własnych środków
finansowych wykonał następujące inwestycje:
1. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Prusa w Wysokiem Mazowieckiem w latach
2015 -2017.
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2. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem
w latach 2015 -2017.
3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem
w latach 2015 -2017.
4. Budowa kanału sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicy Kapitana Kazimierza
Kamieńskiego i Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem od 2015
roku trwa nadal.
5. Budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego w ulicy Miłosza w Wysokiem
Mazowieckiem w latach 2016 -2018.
6. Budowa kanału ciepłowniczego, kanału sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicy
Ludowej w Wysokiem Mazowieckie w roku 2015.
7. Budowa przyłącza wodociągowego do Mlekovity III w Wysokiem Mazowieckiem
w roku 2015.
8. Budowa drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Wysokiem Mazowieckiem
w roku 2016.
9. Budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego w ulicy Długiej w Wysokiem
Mazowieckiem w roku 2016.

31.6.

Plany na przyszłość

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. planuje w najbliższym
czasie następujące inwestycje:
1. Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2. Przebudowa pozostałych sieci wodociągowych znajdujących się na terenie miasta
Wysokie Mazowieckie z rur żeliwnych i stalowych na rury PE.
3. Wybudowanie dwóch studni głębinowych przy ulicy 1 Maja w Wysokiem
Mazowieckiem.
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy 1 Maja w pasie drogi krajowej w Wysokiem
Mazowieckiem, która będzie łączyła ze sobą nowe studnie głębinowe ze Stacją
Uzdatniania Wody.
5. Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na wodę o pojemności 500m3 każdy na
terenie Stacji Uzdatniania Wody.
6. Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Centrum II w Wysokiem Mazowieckiem.

Burmistrz Miasta
/-/ Jarosław Siekierko

233

