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1. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach
- Ranking wydatków samorządowych per capita na inwestycje – za lata 2016- 2018
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w którym Miasto Wysokie Mazowieckie zajęło VIII
miejsce w kraju wśród miast powiatowych. Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”. Na wzrost wydatków inwestycyjnych w minionych latach miał znaczenie
przede wszystkim wysokość środków, które miasto otrzymało na realizację inwestycji.
Największą zrealizowaną inwestycją, która miała istotny wpływ na nasze wysokie lokaty,
była to budowa miejskiej oczyszczalni i stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją
głównego kolektora sanitarnego, na którą miasto otrzymało dofinansowanie 23 mln zł., a cała
inwestycja wyniosła 29,5 mln zł.
- Ranking najbogatszych samorządów per capita, za 2018 rok w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Miasto Wysokie Mazowieckie zajęło się w nim 10 miejsce wśród miast
powiatowych w Polsce. Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

1.1.

Inne formy współdziałania :

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Stowarzyszenie powołane w 2008r. na bazie współpracy gmin województwa podlaskiego.
Miasto Wysokie Mazowieckie wstąpiło do Stowarzyszenia LGD w 2014 r. W związku ze
znacznym powiększeniem obszaru o 5 nowych samorządów, organizacja zmieniła w 2015
roku nazwę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” (poprzednia
nazwa stowarzyszenia LGD „Kraina Bobra”). Stowarzyszenie zrzesza 15 samorządów
z terenu powiatu wysokomazowieckiego, bielskiego i zambrowskiego. 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. Z tytułu przynależenia Miasta do
stowarzyszenia, opłacona została w 2019 r składka członkowska z budżetu miasta
w wysokości 7 415,64 zł/rok.
W ramach działania stowarzyszenia zostały złożone wnioski lub pozyskane środki:
1.
Stowarzyszenie Oświatowe „Tęczowa Dwójeczka” w Wysokiem Mazowieckiem
działające przy Przedszkolu Miejskim nr 2 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Brama na Podlasie” uzyskało w dniu 2 grudnia 2019r. ze środków PROW na lata 2014-2020
dofinansowanie na inwestycję pn: „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie
miasta Wysokie Mazowieckie” Etap 2. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota
199 500,00 zł, co stanowi 100% wartości inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zostanie
w 2020 roku zrealizowana przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem. Jest
to kolejny etap inwestycji zrealizowanej w 2019r. na tym terenie przez Stowarzyszenie
Oświatowe „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem.
5

Projekt zagospodarowania przewiduje wykonanie zagospodarowania terenu sportoworekreacyjnego w zakresie ułożenia nawierzchni z polbruku, doposażenie istniejącego placu
zabaw w urządzenia zabawowe, wyposażenie placu w elementy małej architektury tj. ławki
i kosze na śmieci. Wykonane zostaną nowe ciągi komunikacyjne, wymianie podlegają
połamane i wykruszone betonowe obrzeża. Wykonana zostanie nowa górka zjazdowa.
Planowana operacja przyczyni się do poprawy stanu ogólnodostępnej niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy. Jest to kolejny etap rozwoju infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej na tym terenie. Planowany termin zakończenia inwestycji, to sierpień
2020r.
2.
Stowarzyszenie Oświatowe „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem działające
przy Przedszkolu Miejskim nr 1 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Brama na
Podlasie” w 2018 roku uzyskało ze środków PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie na
inwestycję pn: „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie”. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota 263 916,00 zł, co stanowi
100% wartości inwestycji.
Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem. W ramach inwestycji wykonano: wymianę starej nawierzchni betonowej na
kostkę brukową z posypką z grysu w zestawieniu trzech kolorów: żółtym, czerwonym
i szarym. Wybudowano nową wiatę śmietnikową z zadaszeniem z blachy i stolarką okienną.
Powiększyła się ilość miejsc postojowych, obecnie jest 24 w tym również dwa miejsca dla
osób niepełnosprawnych. Pojawiły się nowe urządzenia do zabaw edukacyjnych tj. stół do gry
w szachy, metalowe liczydła, metalowy kolorowy przekładaniec. Przy ciągach
komunikacyjnych wykonano metalowe ławki z drewnianymi siedziskami i metalowe kosze na
śmieci. Po zakończeniu prac brukarskich przeprowadzono renowację trawników wzdłuż
ciągów komunikacyjnych.
3.
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Brama na Podlasie” w październiku 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowane ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na
inwestycję pod nazwą ”Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem
Mazowieckiem”. Całkowita wartość inwestycji 980 345,22 zł, z czego dofinansowanie to
kwota 271 585,60 zł.
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu na działkach nr 1060, 1295/1, 1295/7 i 1298/6
obręb 0001 w Wysokiem Mazowieckiem. Zakres inwestycji obejmuje:
- utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową grubości 8 cm na podbudowie
wzmocnionej – ciągi pieszo-jezdne i alejki ogrodowe;
- utwardzenie powierzchni gruntu płytami betonowymi ażurowymi grubości 8 cm układanymi
na gruncie rodzimym – teren rekreacji;

6

- elementy małej architektury, w tym :ławki z oparciem – 11 sztuk; kosze na odpadki – 21
sztuk; stojak na rowery – 10 sztuk (pojedyncze ramy).
Prace ogrodnicze polegające na regeneracji roślinności łąkowej, w tym założenie zbiorowiska
roślin zielnych i trawiastych; oświetlenie terenu lampami parkowymi (33 sztuki) wraz
z kablową siecią zasilającą. Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV.

Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe
Stowarzyszenie powstało w 2015 roku, zrzesza 18 gmin i powiatów dawnego województwa
łomżyńskiego. Na podstawie uchwały nr XI/38/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia
31 sierpnia 2015 r., została wyrażona zgoda na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia
„Łomżyńskie Forum Samorządowe” Miasta Wysokie Mazowieckie.
Główne cele:
reprezentowanie interesów samorządów na forum wojewódzkim, ogólnokrajowym
i międzynarodowym. Podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz popieranie wszelkich
działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki
pomocowe, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie Euroregionu, prowadzenie
prac informacyjnych i szkoleniowych. Z tytułu przynależenia Miasta do stowarzyszenia
opłacana jest z budżetu miasta składka członkowska w wysokości 2500 zł/rok.

Związek Samorządów Polskich
W październiku 2016 roku, Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła uchwałę nr
XXVI/97/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Związek
Samorządów Polskich”.
Celem Związku Samorządów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz
obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia,
w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć
służących rozwojowi współpracy samorządów; prowadzenie działalności edukacyjnodoradczej skierowanej do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób,
takich jak osoby pełniące funkcję w organach jednostek samorządu terytorialnego, osoby
pełniące funkcję w organach jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego,
osoby zatrudnione w administracji samorządowej.
Stowarzyszenie zrzesza samorządy wszystkich szczebli: gmin, miast, powiatów
i województw. W czerwcu 2017 r. został utworzony zarząd stowarzyszenia. Powołano
również sześcioosobową radę, której wiceprzewodniczącym został burmistrz Wysokiego
Mazowieckiego Jarosław Siekierko.
Z tytułu przynależenia Miasta do stowarzyszenia opłacona została w 2019 r. z budżetu miasta
składka członkowska w wysokości 941,40 zł/rok.
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2. Dokumenty strategiczne
W Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie obowiązują 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
- 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
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-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
- 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.

2.1.

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 2020 r.,
poz.293 t.j.). 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 2020 r., poz. 293 t.j.)
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 2020 r., poz. 293 t.j.). 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 2020 r., poz. 293 t.j.) 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).
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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.
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 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) 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 2002 r.
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 2020 r., poz. 293 t.j.)
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,
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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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.). 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 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 2020 r., poz. 283 z późn.
zm.).
2.2.

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;
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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
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 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.
W 2019r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
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1. Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/27/19 z 26.04.2019r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy ulicy Jagiellońskiej
2. Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/28/19 z 26.04.2019r. w sprawie
uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie
2.3.

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
w 2019r.
Inwestycje 2019r.
Nazwa przedsięwzięcia

Źródła finansowania

Zakup i montaż instalacji OZE dla Regionalny
Programu
mieszkańców
miasta
Wysokie Operacyjnego Województwa
Mazowieckie (nr projektu
Podlaskiego na lata 20142020/środki własne
Zakup i montaż instalacji OZE w Regionalny
Programu
obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Operacyjnego Województwa
Mazowieckie (Sz. P Nr 1, MZS Podlaskiego na lata 2014PM1, PM2, pływalnia, Urząd 2020/środki własne
Miasta).
Rozbudowa budynku Przedszkola nr Regionalny
Programu
1 w Wysokiem Mazowieckiem
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 20142020/środki własne
*
Budowy drogi od ul. 1 Maja do ul. Budżet państwa (FDS)
Ludowej
w
Wysokiem / środki własne

Stopień realizacji
zrealizowane

zrealizowane

W trakcie realizacji

Zrealizowane

Mazowieckiem wraz z infrastrukturą
techniczną.
Przebudowa
107826B

drogi

gminnej

*
nr Budżet państwa (FDS)
/ środki własne

Zrealizowane

( ul. Podlaska) w Wysokiem
Mazowieckiem wraz z poprawą
bezpieczeństwa i przepustowości
Programu zrealizowane
Rewitalizacja
zdegradowanego Regionalny
podobszaru osiedla ADM poprzez Operacyjnego Województwa
przebudowę i remont wnętrz Podlaskiego na lata 201413

budynku
Miejskiego
Ośrodka 2020/środki własne
Kultury
w
Wysokiem
Mazowieckiem
Budowa nowej drogi ( ul. Jana Budżet państwa (FDS)*
Kucharzewskiego)
wraz / środki własne
z infrastrukturą
towarzyszącą
w Wysokiem Mazowieckiem

W trakcie realizacji

Budowa ul Ogrodowej, ul. Kapitana Budżet państwa (FDS)*
Kazimierza Kamieńskiego i ul. / środki własne
Rotmistrza Witolda Pileckiego w
Wysokiem Mazowieckiem

W trakcie realizacji

Kompleksowa budowa dróg celem Budżet państwa (FDS)*
skomunikowania i podniesienia
bezpieczeństwa ruchu na osiedlu / środki własne
przy ul. Warszawskiej w Wysokiem
Mazowieckiem

W trakcie realizacji

Rewitalizacja
centrum
Wysokie Mazowieckie

miasta Regionalny
Programu W trakcie realizacji
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 20142020/środki własne
* FDS – Fundusz Dróg Samorządowych
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3. 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 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):
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- 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 – projekt w trakcie realizacji. Dofinansowywanie ze środków 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. Projekt jest w trakcie realizacji. Dofinansowywanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem
LGD Brama na Podlasie.
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. Inwestycja została
ukończona a obiekt oddany do użytkowania.
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.:
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/

4. Gospodarka odpadami
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 2019 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych na terenie miasta odpowiedzialny był Zakład Wodociągów, Kanalizacji
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i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, na podstawie wygranego w tym
przedmiocie przetargu nieograniczonego z dnia 11 grudnia 2018 roku. Do dnia składania ofert
tj. 19 grudnia 2018 roku wpłynęła jedna oferta Zakładu Wodociągów, Kanalizacji
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem za cenę brutto 820 368,00 zł.
W dniu 02 stycznia 2019 roku została zawarta stosowna umowa na okres od 02 stycznia 2019
roku do 31 grudnia 2019 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
 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.
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.
W dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIV/64/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz. 6365) – zostały ustalone
nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia
2020 roku. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 12,00 zł od jednego mieszkańca. Jednocześnie
informuję, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
brak jest możliwości zadeklarowania niesegregowania odpadów. Jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
w drodze decyzji zostanie naliczona opłata zgodnie z powyższą uchwałą w wysokości
dwukrotności stawki t.j. 24,00 zł od jednego mieszkańca.
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5. Gospodarka gruntami w mieście Wysokie Mazowieckie
W poniższej tabeli przedstawiono obrót gruntami w zakresie zbywania nieruchomości w roku
2019
W wyniku ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 18
stycznia 2019r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano 20
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiących własność Miasta pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod. 2422/85, 2422/6,
2422/4, 2422/3, 2422/30, 2422/38, 2422/121, 2422/119, 2422/18, 2422/19,
2422/21, 2422/23, 2422/24, 2422/117, 2422/11, 2422/12, 2422/13,
2422/14, 2422/16, 2422/116 w tym pod zabudowę usługową działka nr
2422/85, o łącznej pow. 2,1022 ha na kwotę 2 459 704,00 zł
W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 14.06.2019r.
sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. 1298/3 o pow. 0.2927 ha
położoną przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckie, przeznaczoną pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji
budynków usługowych oraz lokali usługowych w budynkach mieszkalnych
jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej za cenę 1 711
000,00 zł.
W wyniku ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 18
września 2020r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie sprzedano 7
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiących własność Miasta pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. nr geod., 2422/20, 2422/66,
2422/90, 2422/95, 2422/96, 2422/127, w tym pod zabudowę usługową
działka nr. 2422/84 o łącznej pow. 0,7310 na kwotę 953 529,50 zł
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6. Finanse Miasta Wysokie Mazowieckie
6.1.

Budżet Miasta Wysokie Mazowieckie za 2019 rok

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2019 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta
Wysokie Mazowieckie Nr III/9/18 dnia 20 grudnia 2018 r.
Dochody budżetowe stanowiły kwotę 49 901 363,00 zł, z tego:
1)
bieżące w wysokości 44 043 459,00 zł
2)
majątkowe w wysokości 5 857 904,00 zł
Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 55 901 363,00 zł, z tego:
1)
bieżące w wysokości 38 434 864,00 zł
2)
majątkowe w wysokości 17 466 499,00 zł
oraz przychody budżetowe pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości
6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu
W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:
1)
ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 56 000,00 zł
2)
celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 96 000,00 zł
W 2019 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 9 uchwał zmieniających budżet miasta
oraz Burmistrz Miasta wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające
budżet. Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku
stanowił:
Dochody budżetowe w wysokości 65 230 778,24 zł, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości 49 104 640,64 zł
2)
dochody majątkowe w wysokości 16 126 137,60 zł
i przychody w wysokości 7 815 362,53 zł
Wydatki budżetowe w wysokości 72 782 224,77 zł, w tym:
1)
wydatki bieżące w wysokości 43 378 015,77 zł
2)
wydatki majątkowe w wysokości 29 404 209,00 zł
i rozchody w wysokości 263 916,00 zł
Wynik wykonania budżetu na koniec 2019 roku stanowi deficyt w wysokości – 3 170 432,23
zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w wysokości 2 354 675,50 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł.
Na koniec 2019 roku Miasto posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu
w wysokości 5 196 770,83 zł.
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Na koniec 2019 roku Miasto posiada niewykorzystane środki finansowe, na realizację zadań
w 2020 roku w wysokości:

149 520,00 zł dotyczące projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta
Wysokie Mazowieckie”

144 830,52 zł dotyczące projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola
Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”

1 244 722,10 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.:
Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na
osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem

305 719,09 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa
nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd)
w Wysokiem Mazowieckiem

2 059 659,09 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa
ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Wysokiem Mazowieckiem

179 141,86 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa
drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem
Mazowieckiem

4 448,49 zł, stanowiące wpłaty mieszkańców w związku z realizacją zadania pn.:
Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie
W 2019 roku realizowane były przez Gminę Miejską programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
niepodlagających zwrotowi, a mianowicie:

„Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie
Mazowieckie” - Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem,
projekt realizowany przez Urząd Miasta, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 2 950 921,62 zł, w tym:
środki własne kwota 1 924 060,06 zł
środki z budżetu UE kwota 1 026 861,56 zł

„Wiedza i talent – to lepsze jutro” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr
1, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
kwota 132 228,82 zł, w tym:
środki własne kwota 10 735,09 zł
środki z budżetu UE kwota 121 493,73 zł

„Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 257 701,23 zł, w tym:
środki własne kwota 42 763,95 zł
środki z budżetu UE kwota 214 937,28 zł
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„Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem” projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 55 169,48 zł, w tym:
środki budżetu UE kwota 55 169,48 zł

„Droga do aktywności” projektu realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 kwota
101 670,00 zł, w tym:
środki własne kwota 14 950,00 zł
środki z budżetu UE kwota 86 720,00 zł

„Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu
produkcji energii elektrycznej” projekt realizowany przez Urząd Miasta, współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 483 704,50
zł, w tym:
środki własne kwota 720 417,47 zł
środki budżetu UE kwota 763 287,03 zł

„Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”
projekt realizowany przez Urząd Miasta, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 431 452,80 zł, w tym:
środki własne kwota 33 124,00 zł
środki wpłacone przez mieszkańców kwota 398 328,80 zł
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 2019 roku zwolnienie objęło:

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 11 371,00 zł

Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem
na kwotę 5 258,00 zł

Miejską Pływalnię „WODNIK” w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę
9 465,00 zł
Na mocy Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/14/15 z dnia 20 marca 2015
rok w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w 2019 roku zwolniono
nowowybudowane budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 658 514,00 zł
Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta stanowi w 2019 roku stanowi
kwota 684 608,00 zł
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Przychody i rozchody budżetowe
Przychody budżetowe na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 7 815 362,53 zł
i stanowiły je:

kredyt kwota 5 196 770,83 zł

spłata udzielonej pożyczki kwota 263 916,00 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 2 354 675,70 zł
Przychody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 7 804 612,53 zł, z czego:

zaciągnięty kredyt kwota 5 196 770,83 zł

spłata udzielonej pożyczki kwota 253 166,00 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 2 354 675,70 zł
Rozchody budżetu na 2019 rok zostały zaplanowane tytułem pożyczki w wysokości
263 916,00 zł, ich realizację natomiast stanowi kwota 253 166,00 zł.
Dochody
W 2019 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 65 230 778,24 zł realizacja
wyniosła 65 432 484,09 zł, co stanowi 100,3% wykonania planu, w tym:

dochody bieżące na plan 49 104 640,64 zł wykonano 48 002 345,06 zł
tj. 97,8%

dochody majątkowe na plan 16 126 137,60 zł wykonano 17 430 139,03 zł
tj. 108,1%
Duży wpływ na realizację dochodów miały środki jakie Gmina otrzymała z Funduszu Dróg
Samorządowych na dofinansowanie zadań, których realizacja będzie miała miejsce w 2020
roku więcej o kwotę 3 350 490,28 zł w stosunku do planu oraz braku wpływu środków
stanowiących dofinansowanie ze środków UE w związku ze zrealizowanymi przez Gminę
inwestycjami pn.: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” kwota 763 288,00 zł oraz „Zakup
i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 903 262,00
zł, ogółem na kwotę 1 666 550,00 zł
Na koniec 2019 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 580 258,93 zł, w tym:
1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie kwotę 674 449,41 zł stanowią
dłużnicy alimentacyjni
2.
Miejski Zespół Szkół kwotę 140 123,79 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 58 876,14 zł stanowią dłużnicy najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych
4.
Urząd Miasta kwota 706 809,59 zł, na którą składają się należności z tytułu:
użytkowania wieczystego 40 850,15 zł, dzierżawy 43 747,80 zł, naliczone odsetki
w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 67,12 zł,
należności dla Gminy w wyniku rozliczenia udziałów w podatku dochodowym od
osób fizycznych za 2019 rok 1 970,00 zł, odpadów komunalnych 78 395,02 zł,
podatków 458 560,80 zł, mandatów karnych 7 153,80 zł, nieopłaconych faktur przez
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mieszkańców miasta w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji
OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” 28 683,22 zł, zasądzonych
kosztów postępowania 30 766,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 16 614,69 zł
Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające
do wyegzekwowania wszystkich należności. Część powyższych należności została
uregulowana w 2020 roku.
Wydatki
Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 72 782 224,77 zł w 2019 roku realizacja
wyniosła 68 602 916,32 zł, co stanowi 94,3%.

wydatki bieżące na plan 43 378 015,77 zł wykonano 41 085 947,66 zł tj. 94,7%

wydatki majątkowe na plan 29 404 209,00 zł wykonano 27 516 968,66 zł tj.
93,6%
Wydatki majątkowe w 2019 roku stanowiły kwotę 27 516 968,66 zł, co stanowi 40,1%
wszystkich zrealizowanych wydatków.
Powyższy wskaźnik realizacji wydatków (94,3%) świadczy o tym, iż zaplanowane w
budżecie miasta na 2019 rok wydatki, zostały zrealizowane. Podkreślić należy, iż w budżecie
miasta ponad 1/3 wszystkich poniesionych wydatków, stanowią wydatki majątkowe, aż
40,1%.
Najważniejsze inwestycje prowadzone przez Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko na
terenie Miasta Wysokie Mazowieckie w 2019 roku
1. Budowa drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota
15 209 212,38 zł, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 5 309 568,09 zł
2. Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem
Mazowieckiem kwota 567 043,81 zł, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych kwota
567 043,81 zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem
z poprawą bezpieczeństwa i przepustowości” kwota 1 134 064,69 zł, w tym z Funduszu Dróg
Samorządowych kwota 502 455,24 zł
4. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie
Mazowieckie (ulica 1- go maja) kwota 676 500,00 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic:
Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD kwota 37 084,50 zł
6. Nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 30 837 m2 za kwotę 1 508 107,00
zł
7. Poniesiony został wydatek w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie Edukacji Przedszkolnej
w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 2 950 921,62 zł, z czego środki budżetu
UE – 1 026 861,56 zł , środki własne – 1 924 060,06 zł
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8. Wydatkowano kwotę 30 995,26 zł na dostawę i montaż zabawowego zestawu na plac
zabaw w parku przy ulicy Ludowej
9. Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu
produkcji energii elektrycznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 1 483 704,50 zł, z czego środki budżetu UE –
763 287,03 zł, środki własne – 720 417,47 zł
10. Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota
431 452,80 zł, z czego środki własne – 33 124,00 zł, środki wpłacone przez mieszkańców –
398 328,80 zł
Ponadto:
1.
W zakresie dróg publicznych powiatowych w ramach pomocy finansowej udzielono
dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację zadania, zgodnie
z zabezpieczonymi środkami na ten cel w budżecie miasta oraz zawartymi umowami na
kwotę 1 575 000,00 zł, w tym na:

przebudowę drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy
Ludowej kwota 1 300 000,00 zł

rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Wysokie Mazowieckie do granicy
z Gminą (Bryki) kwota 275 000,00 zł
2.
Udzielona została dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację
projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez
przebudowę 1 608 025,00 zł
3.
Udzielona została dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury
z zakresu kardiologii wraz z montażem w oddziale chorób wewnętrznych.

6.2.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań została uchwalona uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr
III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok
budżetowy i 3 kolejne lata (2019 - 2022).
W 2019 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 6 uchwał zmieniających Wieloletnią
Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2022 oraz Burmistrz
Miasta wydał 2 zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta.
Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową
z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2018 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb
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sporządzonymi za IV kwartał 2018 rok (w I kwartale 2019 roku) oraz z uchwałą budżetową
na koniec 2019 roku.
Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony.
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
e) kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu
f) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu
W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostało
przedsięwzięcie wynikające z art. 226 ustawy o finansach publicznych:
1) nazwa i cel: „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie
Mazowieckie – Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
2) jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie
przedsięwzięcia: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe: 2018 – 2020, nakłady łączne 5 418 412,00 zł
4) limity wydatków w 2019 roku 3 000 000,00 zł
Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2016 - 2022 spełniają wskaźnik spłaty
zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Analiza przebiegu
wykonania budżetu miasta za 2019 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.
6.3.

Kształtowanie się podatków i opłat lokalnch

Podatek od nieruchomości. W 2019 roku Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła
Uchwałę Nr XII/59/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, w której obniżono stawkę podatku dla budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 20,35 zł na 15,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej. Ma to na celu zachęcenie mieszkańców i innych podmiotów do
prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej w mieście Wysokie Mazowieckie.
Pozostałe stawki zostały utrzymane na poziomie obowiązującym w poprzednich latach (od
2014 roku).
Podatek rolny. Jego wysokość uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta ogłaszanej
w Komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w październiku
poprzedzającym rok podatkowy. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie co roku uchwałą obniża
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tę cenę do celów wymiaru podatku rolnego. W 2019 roku Rada Miasta Wysokie Mazowieckie
podjęła Uchwałę Nr XII/58/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, przez co stawka podatku rolnego pozostaje na
tym samym poziomie od 2015 r.
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).
Podatek od środków transportowych.
Wysokość stawek podatku od środków transportowych jest ustalana przez Radę Miasta
w drodze uchwały. Na rok 2019 nie została podjęta uchwała określająca wysokość tych
stawek. W związku z tym obowiązującą uchwałą jest Uchwała Nr XV/56/15 Rady Miasta
Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
Począwszy od roku 2016 do 2019 włącznie wysokość stawek od środków transportowych jest
na jednakowym poziomie.
Zatem polityka Burmistrza Miasta w zakresie podatku od środków transportowych zwrócona
jest w kierunku podatnika.
Uchwały obowiązujące
Uchwałą nr XVII/72/08 Rada Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 stycznia 2008 r.
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.
Uchwałą Nr XXV/128/12 z dnia 28 listopada 2012 r. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie
wprowadziła opłatę od posiadania psa ustalając stawkę obowiązującą na 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.
Uchwałą Nr XV/53/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej Rada Miasta
Wysokie Mazowieckie 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%.
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 odrębna stawkę
podatku od nieruchomości na poziomie 1% dla budowli wykorzystywanych do zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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Zwolnienia
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.
Od 2015 r. obowiązuje uchwała Rady Miasta Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku 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.
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7. Rada Miasta
Rada Miasta VIII kadencji w 2019 roku podjęła 54 uchwały:

1) Uchwała Nr IV/17/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
2) Uchwała Nr IV/18/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
3) Uchwała Nr IV/19/19 Zmiany w budżecie na 2019r.
4) Uchwała Nr IV/20/19 Zmiany w WPF na lata 2019-2022.
5) Uchwała Nr V/21/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie
Mazowieckie.
6) Uchwała Nr V/22/19 w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Miasto Wysokie
Mazowieckie w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe.
7) Uchwała Nr V/23/19 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok.
8) Uchwała Nr V/24/19
w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania
zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez
samorządowe zakłady budżetowe do budżetu gminy oraz sposobu i terminów
rocznych rozliczeń i dokonywanych wpłat do budżetu.
9) Uchwała Nr V/25/19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
10) Uchwała Nr V/26/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2019-2022.
11) Uchwała Nr VI/27/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej.
12) Uchwała Nr VI/28/19
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
13) Uchwała Nr VI/29/19 w sprawie skargi dotyczącej rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania za rok 2017r.
14) Uchwała Nr VI/30/19 w sprawie skargi dotyczącej przyznania lokalu mieszkalnego.
15) Uchwała Nr VI/31/19 w sprawie skargi o zamianę lokalu mieszkalnego.
16) Uchwała Nr VI/32/19 w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg
gminnych.
17) Uchwała Nr VI/33/19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
18) Uchwała Nr VII/34/19 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie.
19) Uchwała Nr VII/35/19 w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie na okres kadencji 2018-2023.
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20) Uchwała Nr VIII/36/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wysokie
Mazowieckie,
21) Uchwała Nr VIII/37/19 w sprawie petycji złożonej przez Katarzynę Ogrodnik
w imieniu swoim oraz mieszkańców Osiedla Południe o zmianę planów
zagospodarowania wyjazdu z ulicy Staszica na ulicę 1 Maja
22) Uchwała Nr VIII/38/19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
23) Uchwała Nr IX/39/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
Wysokie
Mazowieckie wotum zaufania.
24) Uchwała Nr IX/40/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za rok 2018.
25) Uchwała Nr IX/41/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wysokie Mazowieckie za 2018r.
26) Uchwała Nr IX/42/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie.
27) Uchwała Nr IX/43/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie.
28) Uchwała Nr IX/44/19 w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie oraz określenie granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
29) Uchwała Nr IX/45/19 w sprawie wzniesienia pomnika Chrystusa Króla
30) Uchwała Nr IX/46/19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
31) Uchwała Nr IX/47/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2019-2022
32) Uchwała Nr X/48/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
33) Uchwała Nr X/49/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom
zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich.
34) Uchwała Nr X/50/19 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez
Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500”.
35) Uchwała Nr X/51/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie.
36) Uchwała Nr X/52/19 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
37) Uchwała Nr X/53/19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
38) Uchwała Nr X/54/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2019-2022
39) Uchwała Nr XI/55/19 w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok.
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40) Uchwała Nr XI/56/19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
41) Uchwała Nr XI/57/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2019-2022.
42) Uchwała Nr XII/58/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
43) Uchwała Nr XII/59/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
44) Uchwała Nr XII/60/19 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokiem Mazowieckiem na 2020
rok.
45) Uchwała Nr XII/61/19 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania
bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie.
46) Uchwała Nr XII/62/19 w sprawie petycji dotyczącej polityki zarządzania konfliktem
interesów.
47) Uchwała Nr XII/63/19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
48) Uchwała Nr XIV/64/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
49) Uchwała Nr XIV/65/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
50) Uchwała Nr XIV/66/19 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie
na 2020 rok.
51) Uchwała Nr XIV/67/19 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2023.
52) Uchwała Nr XIV/68/19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. Popiełuszki, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na cele
działalności sakralnej.
53) Uchwała Nr XIV/69/19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
54) Uchwała Nr XIV/70/19 w sprawie zmiany WPF na lata 2019 - 2022r.
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9. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie
W skład urzędu wchodzą następujące referaty oraz komórki o innej nazwie, w których
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym jest poniżej wskazana liczba etatów.
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 – 5 etatów.
6) Pion ochrony.
7) Kancelaria tajna.
8) W urzędzie istnieją następujące stanowiska kierownicze i zasady kierowania pracą
referatów:
9) Zastępca Burmistrza Miasta.
10) Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz, który jednocześnie jest kierownikiem
referatu.
11) Referatem Finansowym kieruje Skarbnik, który jest jednocześnie kierownikiem referatu,
przy pomocy jego zastępcy.
12) Referatem Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa kieruje
kierownik referatu, przy pomocy jego zastępcy.
13) Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik USC, przy pomocy jego zastępcy.
14) Komendą Straży Miejskiej kieruje Komendant Straży Miejskiej.
15) Pionem ochrony kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, podległy
bezpośrednio Burmistrzowi.
16) 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
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). W 2019r. przeprowadzono 2 konkursy, w wyniku których
zatrudniono na wolne stanowiska 2 osoby.

Od 2009 roku pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych
podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 października
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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 2019r. wynosi 33 osoby, w tym 5 osób obsługi.
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10. Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem
Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem została powołana w 2008 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:

a) Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
c) Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
d) 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,
e) Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
f) Współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
g) Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te znajdują
się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu
innych osób,
h) Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających n celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
i) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb gminy.
Zadania te w 2019 roku wykonywało 2 strażników, gdyż jedna strażniczka w tym czasie
przebywała na urlopie wychowawczym.
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Zestawienie uzyskanych w służbie wyników
2019r

2018r

Wykroczenia ogółem (pouczenia +
mandaty + wnioski + inne organy)

412

354

Ukarano mandatami

69 osób

38 osób

Na sumę

9.250 zł

4.150 zł

Pouczono

279

227

Wnioski do sądu

64

88

Przekazano innym organom

1

1

Porównując strukturę zastosowanych przez strażników miejskich środków prawnych należy
wskazać, że nastąpił wzrost o środki typowo represyjne jak i środki oddziaływania
wychowawczego w postaci pouczenia. 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.

Zestawienie Interwencji Straży Miejskiej w 2019
Rok zgłoszenia

Lp. Kategoria zgłoszonej interwencji

2019

2018

22

20

- na chodniku

3

2

- na trawniku

4

2

- niestosowanie się do znaków

8

8

Drogowe:
1.

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów:
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- blokowanie wyjazdów z bram, garaży i
wyjazdów

7

5

2.

Zakłócanie porządku publicznego

9

10

3.

Brak opieki nad zwierzętami

29

26

4.

Naruszenia przepisów porządkowych

31

62

5.

Nieprzestrzeganie przepisów p. poż.

19

1

6.

Nieprzestrzeganie przepisów do ochrony
środowiska

12

16

7.

Naruszanie przepisów Ustawy o Wychowaniu
5
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

10

8.

Inne:

25

71

9.

Razem:

174

233

Ponadto strażnicy:



zabezpieczyli 68 miejsc i różnych zdarzeń do czasu przybycia Policji bądź innych
służb właściwych do zabezpieczania zagrożenia,
doprowadzili do Policji 4 osoby – głównie nietrzeźwe oraz 2 osóby znajdujące się w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu i życiu lub zagrażających życiu lub
zdrowiu innych osób.

Kolejnym 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.:
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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, w tym:
- koncerty przy fontannie
- kino letnie



Imprezy sportowe m. in.:
- Biegi uliczne z okazji Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Wysokomazowieckie 24 godzinne Maratony Rowerowe
- Mecze drużyny piłkarskiej „Ruch” Wysokie Mazowieckie
- Wyścigi „O Puchar Ministra Obrony Narodowej”.

W 2019 Straż Miejska zorganizowała szkolenie i egzaminowanie uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 na kartę rowerową. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem
zorganizowaliśmy konkurs plastyczny w Miejskim Zespole Szkół przygotowując dla
uczestników nagrody i upominki. We współpracy z wysokomazowieckim Starostą
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy „Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym”. We współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK przygotowujemy i prowadzimy
„Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”.
We współpracy z „Uniwersytetem III Wieku” corocznie zabezpieczamy imprezę rekraacyjną
- „Nordic Walking” jak też przygotowaliśmy i prezentujemy dla „studentów” zajęcia studyjne
i wykłady.
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 naszym nadzorem.
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11. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Wysokiem
Mazowieckiem
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Wysokiem Mazowieckiem od 01 stycznia 2019 r do
31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych zostało 856 nowych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego.
Obejmowały one:
Wyszczególnienie

Liczba ogółem w 2019 roku

Sporządzone akty urodzenia
w tym:

549

noworodki urodzone i zameldowane w Wysokiem
Mazowieckiem:

51

(ogółem noworodków zameldowanych w Wysokiem
Mazowieckiem było 91)

transkrypcje aktu zagranicznego:

42

Sporządzone akty małżeństwa
w tym:

77

małżeństwa cywilne:

20

transkrypcje aktu zagranicznego:

11

Sporządzone akty zgonu

230

(ogółem mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie zmarło 84)

Najczęściej wybieranymi imionami były:
Imię

liczba

Jakub

18

Julia

17

Szymon

13

Zuzanna

13

Zofia

11

Jan

10

Antoni

10

Aleksandra

10

Dawid

10

Maja

10
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W 2019 roku wydano ponad 3100 odpisów z akt stanu cywilnego, z czego 28%
podlegało opłacie skarbowej. Natomiast około 10% wydanych odpisów nie podlegających
opłacie skarbowej, stanowią dokumenty wystawione na żądanie organów administracji
publicznej (np.:sąd, prokuratura, policja, ośrodki pomocy społecznej). Do systemu rejestrów
państwowych z przechowywanych ksiąg stanu cywilnego przeniesiono ponad 2500 akt,
z których interesanci mogą pozyskać odpisy w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na
terenie Polski.
W 2019 roku poddano konserwacji 25 ksiąg stanu cywilnego.
W ostatnim roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie medalami „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczono 19 par małżeńskich.
Do zadań pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Wysokiem Mazowieckiem należy
również wydawanie dowodów osobistych mieszkańcom miasta Wysokie Mazowieckie
i innym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wystąpią z wnioskiem do tutejszego
urzędu. W 2019 roku wyrobiono 843 dowody osobiste.

11.1. Dane demograficzne Miasta Wysokie Mazowieckie w 2019r.

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci
Kryteria wyszukiwania: Pobyt stały lub czasowy
miasto Wysokie Mazowieckie (2013011)
na dzień 2019-12-31
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

162

151

313

3

54

55

109

4-5

106

112

218

6

40

58

98

7

52

53

105

39

8-12

277

252

529

13-15

135

123

258

16-17

95

92

187

18

62

43

105

19-65

2980

0

2980

19-60

0

2746

2746

> 65

516

0

516

> 60

0

1252

1252

ogółem

4479

4937

9416

na dzień 2018-12-31
Wiek

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
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Stali lub czasowi mieszkańcy miasta Wysokie Mazowieckie
wg. wieku, stan na 31.12.2019r.

0-2 lata
3 lata
4-5 lat
6 lat
7 lat
8-12 lat

3 lata
109

4-5 lat; 218

6 lat
98
7 lat
105

>60 kobiety
1252

13-15 lat
16-17 lat

8-12 lat
529

0-2 lata
313

18 lat
19-65 mężczyźni
19-60 kobiety

13-15 lat
258

> 65 mężczyźni
>60 kobiety

16-17 lat
187

> 65 mężczyźni
516

18 lat
105

19-60 kobiety
2746
19-65 mężczyźni
2980

Źródło: opracowanie na podstawie statystyki programu SelWin (ewidencja ludności)
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13. Stypendia burmistrza miasta
Przyznawane są 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 2019r. poz. 1481 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)

za osiągnięcia w
roku szkolnym
2017/2018
2018/2019

łączna ilość
przyznanych
stypendiów
51
50

za osiągnięcia
naukowe

za osiągnięcia
sportowe

za osiągnięcia
artystyczne

44
44

1
0

6
6

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

14. 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 2019r. poz. 1481 t.j. z późn. zm.)

rok szkolny

ilość wniosków
o stypendium
szkolne

2018/2019
2019/2020

21
16

ilość
przyznanych
stypendiów
szkolnych
21
16
42

ilość wniosków
o zasiłek
szkolny
0
2

ilość
przyznanych
zasiłków
szkolnych
0
2

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
2018
2019

dotacja z budżetu
(80%)
11 443,93
16 837,33

wkład własny (20%)

łącznie

2 860,98
4 209,33

14 304,91
21 046,63
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15. Ochotnicza Straż Pożarna
W 2019 roku na rzecz OSP w Wysokiem Mazowieckiem:
- w ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zakupione
zostało, 6 kompletów ubrań specjalnych z Nomexu zapewniających przede wszystkim
strażakom ochronę przed zagrożeniami podczas akcji, lancę gaśniczą, która będzie pomocna
przy gaszeniu pożarów zabudowań i mienia, oraz urządzenie do selektywnego wywoływania
strażaków. Otrzymane dofinasowanie to 20 000,00 zł, z budżetu miasta wydatkowano na ten
cel 5 320 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 Wysokiem Mazowieckiem w 2019 roku
wyniosła 74 137,51 zł.
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16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych
w art.7 ust.1 pkt. 19 i art 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2020r , poz.713 t.j.), zaś ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019r., poz.688 t.j. z późń.zm.) nakłada na organ
administracji publicznej obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Program współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XLIX/199/18 z dnia
29 września 2018 roku.
Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania podmiotów w rozwój Miasta
i poprawa jakości życia mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Cel ten Miasto
realizowało głównie poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom jako realizatorom zadań miejskich. Były to zadania głównie z zakresu
pozalekcyjnych zajęć sportowych i objęcia pomocą członków rodzin z problemami
uzależnień.
Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii w 2019 roku, dotyczyły prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
sportowych, obejmując:
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,
Na ich realizację przewidziano dotację w wysokości 95 000,00 zł.
W dniu 21 stycznia 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2019 roku. Do konkursu wpłynęły następujące oferty:
• na realizację zadania nr 1 - jedna oferta - Miejskiego Klubu Sportowego RUCH Wysokie
Mazowieckie ul. 1 Maja 14,
• na realizację zadania nr 2 - jedna oferta - Klubu Tenisa Stołowego Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 19,
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• na realizację zadania nr 3 - jedna oferta - Uczniowskiego Klubu Sportowego MAX
BASKET Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 5,
• na realizację zadania nr 4 - jedna oferta -Uczniowskiego Klubu Sportowego
„JEDYNECZKA" Wysokie Mazowieckie ul. Kościelna 1.
Oferty zostały pozytywnie ocenione przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta,
i w postępowaniu konkursowym uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz rekomendację
komisji konkursowej.
W związku z powyższym w dniu 12 lutego 2019 roku Burmistrz Miasta podpisał
z rekomendowanymi oferentami umowy na realizację zadań:
• z Miejskim Klubem Sportowym RUCH Wysokie Mazowieckie na szkolenie i prowadzenie
drużyn młodzieżowych w ramach rozgrywek piłkarskich, na kwotę 55 000 zł. Zadanie to
realizowane było poprzez udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach piłkarskich na
szczeblu województwa. Zadanie to zostało zrealizowane, a przeznaczone na ten cel środki
wykorzystano i rozliczono w całości.
• z Klubem Tenisa Stołowego w Wysokiem Mazowieckiem na szkolenie i prowadzenie
drużyn młodzieżowych tenisa stołowego, na kwotę 10 000,00 zł. Zadanie to realizowane było
poprzez udział w rozgrywkach ligowych oraz w turniejach klasyfikacyjnych i okazjonalnych.
Zostało ono zrealizowane
• z UKS MAX BASKET przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, na
szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej, na kwotę 15 000,00 zł.
Zadanie to zostało zrealizowane poprzez prowadzenie drużyn koszykówki i ich udział
w treningach, obozach sportowych, zawodach, turniejach i mistrzostwach. Przeznaczone na
ten cel środki zostały wykorzystane w całości i rozliczone.
• z UKS „JEDYNECZKA" w Wysokiem Mazowieckiem, na prowadzenie drużyn
młodzieżowych piłki siatkowej, na kwotę 15 000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane
poprzez udział siatkarzy w treningach, obozach sportowych, zawodach, turniejach
i mistrzostwach. Przeznaczone na ten cel środki zostały wykorzystane w całości i rozliczone.
Łącznie na powyższe zadania wydatkowano 95 000 złotych.
Zadania z zakresu objęcia członków rodzin z problemami uzależnienia pomocą materialną
i psychospołeczną obejmowało m.in.: współorganizowanie kolonii wypoczynkowo terapeutycznych na terenie Polski dla 30 dzieci z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.
W wyniku ogłoszonego konkursu na organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii
letnich) dla 30 dzieci z programem socjoterapeutycznym spośród 3 ofert wyłoniono
organizatora –Firma LUTUR z Lublina. Wartość tego zadania wyniosła 25 470,00 złotych.
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Część zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii w 2019 r. powierzono Klubowi Rodzin Abstynenckich
„Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem, któremu udostępniono nieodpłatnie pomieszczenia
w MOK oraz udzielono wsparcia finansowego na kwotę 8 435,50 zł.
Ponadto w ramach realizacji Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Wysokie Mazowieckie
wpłynęły dwa wnioski. Wniosek złożył Miejski Klub Sportowy RUCH w Wysokiem
Mazowieckiem na „Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych piłki
nożnej” oraz Klub Tenisa Stołowego Wysokie Mazowieckie, na „Szkolenie i prowadzenie
drużyny seniorów i młodzieżowych tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz
turniejach”. Powołana przez Burmistrza Miasta komisja przeanalizowała oferty
i zaopiniowała pozytywnie.
W dniu 21 stycznia 2019 roku zostały podpisane umowy: pomiędzy Burmistrzem Miasta a:
- Miejskim Klubem Sportowym RUCH Wysokie Mazowieckie na szkolenie i prowadzenie
drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych piłki nożnej. Zadanie to realizowane było poprzez
udział drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych. Kwota wynikająca z umowy na realizację
zadania wyniosła 400 000,00 zł. Zadanie to zrealizowane zostało zgodnie z umową,
a przeznaczone na ten cel środki wykorzystano i rozliczono w całości.
- oraz Klubem Tenisa Stołowego Wysokie Mazowieckie na szkolenie i prowadzenie drużyny
seniorów i młodzieżowych tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach. Kwota
wynikająca z umowy na realizację zadania wyniosła 5 000,00 zł. Zadanie to zrealizowane
zostało zgodnie z umową, a przeznaczone na ten cel środki wykorzystano i rozliczono
w całości.
Ponadto w wyniku przeprowadzonego drugiego konkursu (ogłoszonego 26.06.2019 roku)
podpisano z MKS Ruch umowę na realizację zadania „Szkolenie i prowadzenie drużyn
młodzieżowych i drużyn seniorów na poziomie III ligi piłki nożnej w II półroczu 2019r
(w dniu 22.07.2019 roku). Na ten cel przeznaczono 450 000,00 złotych. Zadanie
zrealizowano, a dotację wykorzystano i rozliczono w całości.
Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 975 470,00 złotych.
Ponadto w ramach programu współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok Burmistrz Miasta podjął
współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi funkcjonującymi w różnych
obszarach życia społecznego, którym udzielił różnorodnego wsparcia w realizacji wspólnych
zadań.
Miejski Klub Sportowy RUCH - korzystanie ze stadionu miejskiego na zasadzie użyczenia.
Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” – nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych,
w szczególności przy Szkole Podstawowej Nr 1.
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Uczniowski Klub Sportowy „Max Basket” – nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych,
w szczególności przy Miejskim Zespole Szkół.
Klub Tenisa Stołowego – nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych i szkolnych.
Klub Sportowy „Budo Kai Karate” – odpłatne korzystanie z obiektów sportowych
i szkolnych, wsparcie organizacji Mistrzostw Kyokushin Budo Kai Karate
Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” - nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w Miejskim
Ośrodku Kultury , pomieszczenia dworca PKS 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.
Uniwersytet Trzeciego Wieku – nieodpłatnie udostępniono lokale w Miejskim Ośrodku
Kultury i Urzędzie Miasta na działalność statutową, w tym wykłady; stowarzyszenie posiada
na stronie miasta bezpłatną zakładkę.
Klub Seniora Pogodna Jesień – udostępniono pomieszczenia w MOK (w czasie remontu
MOK - w budynku dworca) oraz wsparcie działalności
Polski Związek Niewidomych Koło w Wysokiem Mazowieckiem - udostępniono nieodpłatnie
pomieszczenie w MOK na zorganizowanie spotkań (w czasie remontu MOK - w budynku
dworca)
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie – w Miejskim Ośrodku Kultury
udostępniono nieodpłatnie pomieszczenie na działalność statutową oraz na prowadzenie „Izby
Ziemi Wysokomazowieckiej".
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
na stronie miasta bezpłatną zakładkę.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NATURA" udostępniono
pomieszczenia w Miejskim Zespole Szkół na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej osób
niepełnosprawnych.
Ochotnicza Straż Pożarna – wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych,
wsparcie finansowe ochrony przeciwpożarowej: m.in. utrzymanie dwóch samochodów
bojowych, zakup sprzętu niezbędnego przy prowadzeniu akcji ratunkowych, szkolenia
strażaków, zakup i naprawa instrumentów orkiestry OSP i niezbędnych dla nich akcesoriów,
doposażenie torby PSP-1 niezbędnej do bieżącego funkcjonowania.
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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 przy Armii Krajowej 4.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Obwód Wysokie Mazowieckie –
udostępnianie pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury.
Związek Emertytów i Rencistów udostępnianie pomieszczeń przy Armii Krajowej 4.
Związek Nauczycielstwa Polskiego – posiada siedzibę w budynku MOK-u
Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - wsparcie
organizacyjne drużyn w działalności statutowej, udostępnienie pomieszczeń w Szkole
Podstawowej Nr 1 i MOK na harcówki. Dofinansowano zajęcia survivalowe „Wolny! Bez
uzależnień” dla 1 Drużyny Harcerskiej „Zawisza” im. Szarych Szeregów. Dofinansowano
warsztaty przetrwania o charakterze sportowo-profilaktycznym „Robinson Crusoe”
1 Gromady Zuchowej „Młode Orły”.
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropelka” – wsparcie
organizacyjne i finansowe promocji zdrowego stylu życia oraz honorowego krwiodawstwa
poprzez udostępnianie nieodpłatne pomieszczeń na organizację zbiórek krwi i olimpiad
o Honorowym Krwiodawstwie i PCK oraz innych konkursów.
Stowarzyszenie Cykliści – wsparcie finansowe organizacji pielgrzymki rowerowej
Stowarzyszenie Oświatowe „Świat Malucha” – korzystanie z pomieszczeń przedszkola
w zakresie współpracy stowarzyszenia z Przedszkolem Miejskim Nr 1 „Świat Malucha”.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Wprowadzenie i realizacja programu służyła głównie:
- umacnianiu świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
- umacnianiu lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
- integracji podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które działają na
terenie miasta lub na rzecz jej mieszkańców;
- podwyższeniu efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta.
Wspierając zadania publiczne Miasto może w pełni wykorzystać potencjał organizacji aby
efektywnie wpływać na zapotrzebowanie społeczeństwa. Dzięki kontynuowanej współpracy z
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organizacjami i dofinansowywaniu przez Miasto realizowanych przez organizacje zadań
publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy
administracją publiczną, a organizacjami pożytku publicznego.
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17. Ochrona Zdrowia
Zgodnie z art.4 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. 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 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, jest prowadzona w Gminie Miejskiej Wysokie
Mazowieckie w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii uchwalanego corocznie przez radę miasta, 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. Uchwała podjęta przez
Radę Miasta Wysokie Mazowieckie uchwaliła w 2019 roku Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii.:
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. Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku była zaplanowana kwota
w wysokości 300 000,00 złotych, w tym na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 40 000,00
złotych. Program był zawarty w sześciu zadaniach, na które wydano kwotę w wysokości
250 986,33 złotych, w tym na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 17 835,00 złotych.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. prowadziła
postępowania wobec 23 osób nadużywających alkoholu na wniosek:
1. Komendy Powiatowej Policji – 14
2. Członków rodziny - 7
3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2
Członkowie komisji podczas posiedzeń postanowili wobec:
- 6 osób złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o wszczęcie czynności zmierzających do
przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- 3 osoby skierować na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
- 8 osobom zalecono uczęszczanie na indywidualne rozmowy z psychologiem, który
przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin,
- 6 osobom zalecono rozpoczęcie terapii w Poradni Leczenia Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia.
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18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem
Mazowieckiem
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej
jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Dlatego
też wzrastają wymagania wobec pomocy społecznej. Aby skutecznie działać trzeba po prostu
poznać swoje środowisko, wnikać w jego potrzeby i sytuacje, zapobiegać dysfunkcjom życia
w rodzinie i występującemu ubóstwu.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają na co dzień kontakt z ludźmi,
którzy z różnych względów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie zawsze mogą
rozwiązać swoje problemy we własnym zakresie. Udzielana pomoc, oprócz przekazu
zainteresowanym informacji i merytorycznych wyjaśnień, ukierunkowana była głównie na
różne formy wsparcia i oddziaływania, by tym samym można było pomniejszyć obszary nie
domagań w życiu wielu ludzi i całych środowisk.
Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wysokiem Mazowieckiem według stanu na dzień 31.12.2019r. zatrudniał 13 osób:
kierownika, zastępcę kierownika, głównego księgowego, trzech pracowników socjalnych,
aspiranta pracy socjalnej, trzy opiekunki, trzech pracowników do obsługi dodatków
mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, dodatku energetycznego, funduszu alimentacyjnego,
karty dużej rodziny, świadczeń wychowawczych oraz świadczenia „Dobry Start’’.
Zatrudnialiśmy również na umowę zlecenie logopedę świadczącego specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych 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;
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pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania
ról społecznych i zawodowych.
W 2019 roku bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 95 rodzin liczących 192 osoby
i tak:
 świadczenia pieniężne- 71 rodzin (153 osoby)
 świadczenia niepieniężne ( tj. usługi opiekuńcze pomoc rzeczowa) - 28 rodzin ( 56
osób)
Najczęstsze powody udzielania pomocy to:bezrobocie, niepełnosprawność , długotrwała lub
ciężka choroba, alkoholizm, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym rodziny niepełne.
Znaczącą formą pomocy jest także praca socjalna, którą objęto 62 środowiska rodzinne
liczące 124 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 ).
Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała w szczególności na:
 działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów
uzależnień, przemocy itp.;
 poradnictwie w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i sprawach życiowych,
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
 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;
 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 realizowano następujące zadania:
Zadania zlecone gminy
W 2019 roku na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przekazana dotacja
w wysokości 51 511 zł. przedstawia się następująco:

specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 976 zł.

składka na ubezpieczenie zdrowotne – 22 272 zł.

dodatek energetyczny – 850 zł.

Karta Dużej Rodziny – 1 041 zł.

wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki- 6 372 zł.
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Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono dla 3 dzieci na kwotę 20 976 zł.

składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 15 osób pobierających świadczenia
rodzinne na kwotę 22 271,16 zł.

z dodatku energetycznego skorzystało 8 rodzin na kwotę 835,84 zł.

na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1041 zł. ( wydano 337 tradycyjnych
kart,
218 - elektronicznych)

wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki wypłacono 1 osobie na kwotę
6 090 zł.
Ogółem na w/w. zadania wykorzystano 51 214 zł. Niewykorzystane środki w wysokości
297 zł. zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W 2019 roku otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego to kwota 2 254 123,71 zł.
Wykorzystanie przedstawia się następująco:

zasiłki rodzinne z dodatkami otrzymało 148 rodzin na kwotę 708 101,55 zł.

Świadczenie rodzicielskie otrzymało 21 osób na kwotę 119 757,50 zł.

zapomogę z tyt. urodzenia dziecka ( tzw. becikowe ) otrzymało 65 rodzin na kwotę
65 000 zł.

zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 165 osób na kwotę 388 708 zł.

świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 27 osób na kwotę 522 293 zł.

składkę na ubezpieczenie społeczne opłacono za 26 osób na kwotę 123 267 zł.

z funduszu alimentacyjnego skorzystało 42 osoby na kwotę 198 562 zł.

specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 4 osobom na kwotę 24 180 zł.

zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 osobie na kwotę 7 740 zł.

koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 61 555,20
zł.
Ogółem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystano kwotę 2 219 164,25
zł . Niewykorzystane środki w wysokości 34959,46 zł. zwrócono do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
Na zadania związane z realizacją zadania jakim jest Program Rodzina 500 Plus w 2019 r.
otrzymaliśmy dotację w wysokości 7 880 000 zł., a wydatkowaliśmy kwotę 7 872 317,10 zł.
Niewykorzystane środki w wys. 7 682,90 zł. zostały zwrócone do PUW w Białymstoku.
Z Programu Rodzina 500 Plus w 2019 r. skorzystało w naszym mieście 1140 rodzin ( tj.1788
dzieci ).
Ponadto w 2019 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 2019 roku z jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł. skorzystało 1119 dzieci
z 794 rodzin. Przekazana dotacja na powyższy program to kwota 353 000 zł., a wydatkowano
346 890 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 6 110 zł. Została zwrócona do PUW
w Białymstoku.
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Zadania własne dotowane
Przekazana dotacja w 2019r. w wysokości 287 457,32 zł. na realizację zadań własnych
przedstawia się następująco:

zasiłki stałe – 102 542 zł.

składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe- 9 303 zł.

zasiłki okresowe - 49 000 zł.

program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” ( zasiłek na zakup żywności ) 92 600 zł.

zatrudnienie asystenta rodziny z resortowego programu MPRiPS „ Wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej ” – 4 465zł.

Program rządowy „ Usługi opiekuńcze 75+ ”- 29 547,32 zł.
Wykorzystanie przedstawia się następująco:

zasiłki stałe otrzymało 15 osób na kwotę 102 261,90 zł.

składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe na kwotę
9 203,56 zł.

zasiłki okresowe otrzymało 25 rodzin na kwotę 46 971,84 zł.

zasiłki na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymało 44
rodziny na kwotę 88 766 zł.

zatrudnienie asystenta rodziny z resortowego programu MRPiPS „ Wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej ”- 4 465 zł.

Program rządowy „ Usługi opiekuńcze 75+ ” – 29 547,32 zł.
Ogółem na realizację powyższych zadań wykorzystano kwotę 281 215,62 zł. Pozostałe środki
w wysokości 6 241,70 zł. zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku.
Zadania własne
Na realizację zadań z pomocy społecznej ze środków własnych gminy wydatkowaliśmy
kwotę
435 427,52 zł. t.j.:

obiady otrzymało 9 dzieci na kwotę 2 388zł.

zasiłki na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymało 44
rodziny na kwotę 21 477 zł.

opał lub zasiłek celowy na zakup opału otrzymało 11 rodzin na kwotę 6 333,92 zł.

zasiłek celowy na zakup leków i leczenie otrzymało 7 osób na kwotę 2 762 zł.

zasiłek celowy na opłacenie zaległości czynszowych otrzymała 1 rodzina na kwotę
650 zł.

Zasiłek celowy dla 23 uczestników projektu – 14 950 zł.

opłacono za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 10 osób na kwotę 310 473,50 zł.

na zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj.
prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 1 760 zł.
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w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wydatkowano kwotę ( koszty związane z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej) 26 798,10 zł.

zatrudnienie asystenta rodziny z resortowego programu MRPiPS „ Wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej ” -18 035 zł.

program rządowy „ Usługi opiekuńcze 75+ ”- 29 800 zł.
W 2019 r. na realizację wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 87 940,95
zł. Z dodatków skorzystało ogółem 59 rodzin w tym:

lokatorzy i właściciele lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej – 23 rodziny na
kwotę 31 515,43 zł.

najemcy lokali w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 31 rodzin na kwotę
52 301,83 zł.

właściciele lokali w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 5 rodzin na
kwotę
4 123,69 zł.
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 2019 roku z takiej
pomocy skorzystało 41 rodzin liczących 93 osoby.
Nadmienić należy, iż udzielana była również pomoc w formie usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania przez zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej
opiekunki. Taką pomocą objętych zostało 20 osób, koszt usług opiewa kwotę 135 473 zł.
Pomoc ta realizowana była za częściową odpłatnością, w zależności od dochodu
poszczególnych osób korzystających z usług. Z odpłatności wpłynęła do Urzędu kwota
19 921,01 zł.
Ponadto w okresie od stycznia do listopada 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wysokiem Mazowieckiem realizował projekt pt. „Droga do aktywności”
współfinansowany 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
był realizowany w partnerstwie przez dwa podmioty: Stowarzyszenie Wspierania i Edukacji
Rynku Pracy w Łomży oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem
Mazowieckiem.
Projekt adresowany był do 23 osób z terenu miasta Wysokie Mazowieckie ( w tym 13 osób
dorosłych w wieku aktywności zawodowej oraz 10 osób uczących się od 16-go do 18-go roku
życia) - zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,
osób niepełnosprawnych - korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub
kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.
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Celem projektu był 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 zostały przeprowadzone szkolenia i kursy takie jak np: dla
dorosłych - operator wózka widłowego, obsługa kas fiskalnych, kroju i szycia; dla młodzieży
- patent sternika motorowodnego, kelnerski, carvingu, komputerowy. Ponadto beneficjenci
uzyskali wsparcie ze strony psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego.
Ponadto z różnego rodzaju form pomocy korzystały całe rodziny, mimo iż decyzje
wystawiane były na jedną osobę, jednak krąg osób korzystających z pomocy był znacznie
większy. Zaznaczyć należy, że wszystkie zgłoszone wnioski w roku 2019 zostały rozpatrzone
i załatwione. Przepisy obowiązującego prawa częściowo ograniczają wysokość
przyznawanych zasiłków. Mamy nadzieję, że nie odbiło się to bezpośrednio na
potrzebujących, ponieważ dzięki działalności organizacji pozarządowych, społecznych oraz
osób indywidualnych pomoc ta uzupełniała się. Przykładem tego była wydawana żywność,
odzież, oraz w ramach różnych akcji rodziny dodatkowo wspierane były wcale nie małą
pomocą.
POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK
W aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę.
Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych
warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę
w pełnieniu jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie
materialnej, instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych.
Działania pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych,
które w praktyce często są nieadekwatne do oceny sytuacji osoby potrzebującej pomocy lecz
zależne od możliwości finansowych ośrodka. To także praca socjalna oraz działania
zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia.
Na podstawie rozpoznania potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opracował prognozę
potrzeb finansowych związanych z realizacją zadań na 2020 rok, które zostały przedstawione
w projekcie budżetu.
Zadania zlecone
Rozdział 85502 „ Świadczenia rodzinne” - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne – zabezpieczona
w budżecie kwota –
2 174 000 zł. Przewiduje się, iż przyznane środki powinny zabezpieczyć realizację
powyższego zadania. W trakcie roku potrzeby są weryfikowane i w zależności od potrzeb
uzupełniane z budżetu wojewody.
Rozdział 85513 „Ubezpieczenia zdrowotne” – opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota w budżecie– 22 000
zł., przyznane środki nie wystarczą na realizację zadania. Przewiduje się, że zabraknie 3 000
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z. W trakcie roku potrzeby są weryfikowane i w zależności od potrzeb uzupełniane z budżetu
wojewody.
Rozdział 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zapewnienie
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi. Usługi
dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem. Przyznane
środki w wysokości 9 000 zł. zabezpieczają bieżące potrzeby, natomiast nie są wystarczą na
realizację zadania na cały rok. Przewiduje się, iż zabraknie ok. 14 000 zł.
Rozdział 85215 „ Zryczałtowany dodatek energetyczny”- wypłata dodatku energetycznego
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – tj. osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowy, która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej – zabezpieczona w budżecie kwota – 450 zł. Przewiduje się, iż zabraknie ok.
512 zł.
Rozdział 85501 „ Program Rodzina 500 plus” - wypłata świadczenia wychowawczego na
dzieci do ukończenia 18 roku życia. Zabezpieczona w budżecie kwota na wypłatę świadczeń
wychowawczych – 8 195 000 zł. Przewiduje się, że przyznane środki nie wystarczą na
realizację tego zadania ( potrzeba ok. 10 200 000 zł). W trakcie roku potrzeby są
weryfikowane i w zależności od potrzeb uzupełniane z budżetu wojewody.
Rozdział 85503 „ Karta Dużej Rodziny” - na obsługę zadania jest w budżecie
zabezpieczona kwota 186 zł. W trakcie roku potrzeby są weryfikowane i w zależności od
ilości złożonych wniosków, środki są uzupełniane z budżetu wojewody.
Rozdział 85504 -zadanie związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" Zabezpieczona w budżecie kwota na wypłatę jednorazowego świadczenia - 327 000 zł.
Przewiduje się, że przyznane środki nie wystarczą na realizację tego zadania ( potrzeba ok.
340 000 zł). W trakcie roku potrzeby są weryfikowane i uzupełniane z budżetu wojewody.
Dotacja do zadań własnych
Rozdział 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze” – wypłata zasiłków o charakterze
obligatoryjnym tj. zasiłków okresowych ( przyznawanych w wysokości 50 % różnicy między
ustawowym kryterium dochodowym rodziny a posiadanym dochodem) – zabezpieczona
w budżecie kwota – 41 000 zł. Przewiduje się, że przyznane środki wystarczą na pełną
realizację w/w. zadania.
Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – wypłata zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od
kryterium dochodowego – zabezpieczona w budżecie kwota – 80 000 zł.
Przewidujemy, iż przyznane środki nie wystarczą na pełną realizację zadania; środki, które
zabezpieczyłyby potrzeby na wypłatę zasiłków stałych na rok 2020 to kwota ok. 100 500 zł.
( brakuje ok. 20 500 zł). W trakcie roku potrzeby są weryfikowane i w przypadku braku
środków finansowych zostaną złożone do wojewody odpowiednie wnioski o zwiększenie
dotacji.
Rozdział 85213 „Ubezpieczenia zdrowotne”- opłacanie składek zdrowotnych od zasiłków
stałych oraz uczestników CIS – zabezpieczona w budżecie kwota– 9 000 zł.
Przewidujemy, że przyznane środki nie wystarczą na realizację tego zadania na cały 2020
rok.( brakuje ok. 11 200zł.)
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Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – wydatki na wynagrodzenia pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zabezpieczone w budżecie środki to kwota – 96
000 zł.
Rozdział 85230 „Pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących” – wydatki na
realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” poprzez opłacanie gorącego
posiłku oraz zasiłków na zakup żywności – zabezpieczona w budżecie kwota – 66 000 zł.
Zadania własne
Rozdział 85510 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” - pokrywanie kosztów pobytu
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej pochodzącego z gminy właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka . Zabezpieczona w budżecie kwota na ten cel – 5
000 zł.
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”- pokrywanie kosztów pobytu za skierowanych
mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie do domów pomocy społecznej. Obecnie miasto
ponosi koszty utrzymania 9 osób umieszczonych w DPS, - środki zabezpieczone w budżecie
– 350 000 zł. Na podstawie bieżącej analizy szacujemy, iż środki te zabezpieczą potrzeb na
rok 2020.
Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - pokrywanie kosztów pobytu dziecka z gminy
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w rodzinie zastępczej. Zabezpieczona
w budżecie kwota na ten cel- 30 000 zł.
Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – koszty
związane z obsługą biurową zespołu interdyscyplinarnego oraz udział w szkoleniach
z zakresu przemocy w rodzinie – kwota w budżecie – 2000 zł.
Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej „- wynagrodzenie
asystenta rodziny – zabezpieczona w budżecie kwota to 22 500 zł., która zaspokoi bieżące
potrzeby.
Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze” – zasiłki celowe i pomoc w naturze
z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju potrzeby bytowe, sprawienie pogrzebu itp. – kwota
zabezpieczona w budżecie – 30 000 zł.
Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – wypłata dodatków mieszkaniowych –
zabezpieczona kwota w budżecie – 100 000 zł. Na podstawie bieżącej analizy powyższa
kwota zabezpieczy potrzeby na 2020 rok.
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”- wydatki na utrzymanie Ośrodka, w tym:
wynagrodzenie pracowników, wynagrodzenia na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie
społeczne i fundusz pracy, wydatki związane z obsługą biurową ośrodka, opłaty związane
z utrzymaniem ośrodka, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – kwota w budżecie – 553
400 zł.
Rozdział 85230 „Pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących” – Współpraca
z baniem Żywności oraz wydatki związane z zakupem gorącego posiłku w szkołach, zasiłków
na zakup żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”- kwota
w budżecie 39 000 zł.
Ogółem wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok zostały zabezpieczone
w budżecie miasta na kwotę 12 151 536 zł.
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19. 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 w 2019 roku przed Komisją Egzaminacyjną
zdało i uzyskało kolejny stopień awansu: dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1,
nauczyciel języka polskiego oraz nauczyciel języka angielskiego.
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20. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
Rok kalendarzowy 2019 obejmował dwa lata szkole, II półrocze roku szkolnego 2018/2019
i I półrocze roku 2019/2020. W pierwszej połowie roku 2019 w Szkole Podstawowej Nr 1
uczyło się 627 uczniów, z czego 21 uczniów z niepełnosprawnością. W placówce
zorganizowano 27 oddziałów, w tym 2 integracyjne. W drugiej połowie roku 2019, po
zakończeniu reformy edukacyjnej zmniejszyła się liczba uczniów i oddziałów klasowych
w szkole. W 24 klasach (w tym 1 integracyjnej), uczyło się 558 dzieci.
W roku 2019 w szkole ogółem zatrudnionych było 70 nauczycieli, 3 pracowników
administracji, 11 pracowników obsługi oraz 5 pracowników kuchni i stołówki. Struktura
zatrudnienia nauczycieli przedstawiała się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – 12,
nauczyciele przedmiotów – 34,
nauczyciele świetlicy – 7,
nauczyciele biblioteki – 2,
nauczyciele wspomagający – 9,
pedagog szkolny – 2,
psycholog,
logopeda,
dyrektor,
wicedyrektor,

z czego 44 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych, 12 kontraktowych oraz
4 nauczycieli stażystów.
Problemem, z którym szkoła musiała sobie poradzić było wielu uczniów niepełnosprawnych
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapewniono im odpowiednie warunki kształcenia
i formy rewalidacji. W placówce naukę pobierało 17 uczniów niepełnosprawnych (w tym
5 w klasie integracyjnej) oraz 101 uczniów z opiniami poradni psychologiczno –
pedagogicznej, co stanowi 21% ogółu. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni uczestniczyli
w zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo, prowadzonych przez
specjalistów zgodnie z rodzajem niepełnosprawności. Byli również w pełni angażowani
w życie szkoły i dobrze zintegrowani z innymi uczniami.
Kadra nauczycielska stale podnosi kwalifikacje. W roku 2019 sześć osób korzystając
z dofinansowania z budżetu szkoły, studiowało podyplomowo. Wszyscy nauczyciele
uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wielu nauczycieli posiada
kwalifikacje
do
zajęć
specjalistycznych.
W
szkole
zatrudnionych
jest
14 oligofrenopedagogów, 6 specjalistów w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu,
2 tyflopedagogów, 1 surdopedagog, 9 terapeutów pedagogicznych,
6 nauczycieli
wykwalifikowanych w zakresie wychowania zdrowotnego i korektywy. Dofinansowanie
zajęć specjalistycznych z budżetu miasta oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna szkoły
pozwoliły na zorganizowanie właściwych form pomocy uczniom.
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie dofinansowała zajęcia specjalistyczne nieobjęte
subwencją oświatową: psychologiczne, logopedyczne, terapii pedagogicznej, gimnastyki
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korekcyjnej, a także rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Wszyscy uczniowie
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, również Ci o szczególnych uzdolnieniach, mieli
zapewnione odpowiednie formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
- 84 uczniów objęto zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi,
- 47 dydaktyczno – wyrównawczymi,
- 32 zajęciami logopedycznymi,
- 60 gimnastyką korekcyjną,
- 9 zajęciami psychoedukacyjnymi,
- 370 zajęciami rozwijającymi uzdolnienia – przedmiotowymi, artystycznymi, sportowymi.
Kolejnym problemem, przed którym stanęła szkoła jest fakt , iż jej uczniowie ze względu na
miejsce zamieszkania i niskie zasoby finansowe rodzin, mają ograniczoną, w stosunku do
rówieśników z dużych ośrodków miejskich, możliwość rozwoju kompetencji kluczowych
oraz utrudniony dostęp do technologii TIK. Część nie posiada w domu komputerów lub
Internetu. W celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów, SP1 od wielu lat uczestniczy
w projektach edukacyjnych poszerzających ofertę szkoły. W okresie objętym sprawozdaniem
w szkole realizowany był 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”. Wartość projektu –
1 058 012.54 zł. Cross-financing w wysokości 105 351,00 zł. przeznaczono na utworzenie
infrastruktury sieciowo- usługowej, wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup sprzętu
TIK. 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. W projekcie wzięło udział 399 uczniów (w tym
13 niepełnosprawnych i 68 o specjalnych potrzebach edukacyjnych) i 40 nauczycieli.
Nauczyciele przeszkolili się z zakresu programowania i pracy z uczniami niepełnosprawnymi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli
w zajęciach rozwijających: z przyrody, matematyki, języków obcych i informatyki (w tym
programowania), dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających kompetencje języka
ojczystego, gimnastyce korekcyjnej, uspołeczniających oraz indywidualnych zajęciach
terapeutycznych.
Słabą stroną są również uczniowie ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Uczniom tym i ich rodzinom zaproponowano wsparcie wychowawcze. 35 wychowankom
zapewniono opiekę, terapię i dożywianie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
“Arkadia”. Wychowankowie tejże świetlicy mieli zapewnioną pomoc edukacyjną zarówno
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, jak i przedmiotów realizowanych na II etapie
kształcenia. Ponadto uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania (plastyczne,
techniczne, teatralne, rytmiczno - muzyczne, sportowo rekreacyjne). Wychowankowie
korzystali z zajęć na pływali miejskiej, mieli również zorganizowaną wycieczkę do
Białegostoku. Koszt utrzymania świetlicy w wysokości 50 366,24 zł. został poniesiony
z funduszy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiem
Mazowieckiem.
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Dużym problemem z jakim musiała się zmierzyć szkoła w minionym roku była organizacja
nauczania języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej spowodowana absencją
nauczycieli tychże specjalności. Trudności kadrowe pojawiły się z powodu dwóch urlopów
zdrowotnych, długotrwałych zwolnień lekarskich podyktowanych ciążą lub poważnym
stanem zdrowia trzech nauczycieli. Okazało się, iż na rynku pracy nie ma ofert nauczycieli
z odpowiednimi kwalifikacjami. W ramach posiadanych zasobów , wielokrotnej modyfikacji
planu i przydziale godzin ponadwymiarowych zabezpieczono potrzebne etaty.
Mocną stroną szkoły, jest masowy udział i znaczące sukcesy naszych uczniów w konkursach
na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet
międzynarodowym. Ich liczne sukcesy, potwierdzają wysoką jakość pracy SP1
Konkursy międzynarodowe
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
 bardzo dobry wynik – 1 osoba,
 wyróżnienie – 15 osób.
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”
 wyróżnienie – 4 osoby.
Konkursy ogólnopolskie
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „OMNIBUS”:
 główna nagroda – 1 osoba,
 wynik bardzo dobry – 5 osób,
 wynik dobry – 10 osób.
Ogólnopolski konkurs humanistyczny „Alfik Humanistyczny”:
 wynik bardzo dobry– 13 osób,
 wynik dobry – 3 osoby.
Ogólnopolski konkurs matematyczny „Alfik Matematyczny”:
- bardzo dobry wynik – 9 osób,
 wynik dobry – 2 osoby.
Ogólnopolska olimpiada „Olimpusek”:
 tytuł laureata uzyskało 5 osób.
I Ogólnopolski Konkursie Literacki o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce:
 III miejsce – 1 osoba.
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Albus”
– laureat – 7 osób.
Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu Pix2019:
- laureat – 8 osób
Ogólnopolski konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą”:
 I miejsce – 1 osoba,
 wyróżnienie – 1 osoba.
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Papież Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu":
 1 miejsce – 1 osoba,
 wyróżnienie – 1 osoba.
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przerwane dzieciństwo - wojna i dzieci":
 wyróżnienie – 1 osoba.
Ogólnopolski Konkurs fotograficzno-plastyczny „Obrazy Natury” w ramach projektu „Natura
na pokolenia”
 I miejsce – 1 osoba,
 Nagroda dla szkoły za liczny udział uczniów.
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
Wojewódzki Konkurs z Historii:
 tytuł laureata – 1 osoba,
 tytuł finalisty – 1 osoba.
Wojewódzki Konkurs z Informatyki:
 tytuł finalisty – 4 osoby.
Szkoła przywiązuje szczególną wagę do wdrażania uczniów w działalność charytatywną oraz
na rzecz ochrony środowiska. Zagadnienia związane z ochroną środowiska w szerokim
zakresie są podejmowane w ramach realizacji podstawy programowej we wszystkich klasach.
Nasi wychowankowie często biorą udział w konkursach proekologicznych.
Ponadto zagadnieniem ochrony środowiska zajmują się organizacje działające na terenie
szkoły – Samorząd Szkolny, Harcerze i członkowie Szkolnego Koła PCK. W minionym roku
szkoła zorganizowała we współpracy z nadleśnictwem Rutka akcję „Sprzątanie świata”,
w ramach której uczniowie sprzątali tereny leśne. W obchodach Dnia Ziemi,
zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski, uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły.
Harcerze i członkowie PCK wzięli udział w sprzątaniu terenów wokół rzeki Brok.
W 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach budżetu
szkoły, nie poniesiono nakładów na inwestycje (szkoła została doposażona w znacznym
stopniu w ramach realizowanego projektu edukacyjnego). Budżet szkoły wyniósł
6 632 426,70 złotych
W ramach posiadanego budżetu oprócz podstawowej działalności edukacyjnej poniesiono
wydatki na:
 Realizację specjalnej organizacji nauki z uczniami niepełnosprawnymi
- 580 268,11 zł.
 Remonty pomieszczeń szkolnych
- 18 213,70 zł.
 Zakup wyposażenia do sal dydaktycznych
- 15 638,16 zł.
Szeroka oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem pozwalała
wyrównywać szanse edukacyjne uczniów z problemami oraz rozwijać potencjał zdolnym.
Starania szkoły mające na celu realizację wysokich standardów kształcenia i zapewnienie jak
najlepszych warunków edukacji są doceniane przez rodziców. Pozytywnie odbierane jest
również coraz lepsze wyposażenie w nowoczesne sprzęty z zakresu TIK i pomoce
edukacyjne. Działania placówki i sukcesy uczniów są na bieżąco dokumentowane na witrynie
internetowej szkoły.
W kwietniu 2019 r. do egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem
Mazowieckiem przystąpiło 44 uczniów. Z podanej liczby egzamin pisało 15 dyslektyków –
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uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 1 osoba z dostosowaniem – zespół
Aspergera.
Wyniki egzaminu przedstawia poniższa tabela.

przedmiot

średni wynik w %
powiat
województwo
59
60

Język polski

szkoła
57

Matematyka

46

41

46

45

Język angielski

54

49

58

59

kraj
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Analizując wyniki egzaminu należy uwzględnić fakt, iż duża liczba uczniów z dysfunkcjami
wpływa na osiągnięcie gorszych rezultatów z języka polskiego i angielskiego. Szczegółowa
diagnoza przeprowadzona przez nauczycieli szkoły wykazała, że duży wpływ na wyniki
naszych uczniów ma ich niski status społeczny i materialny. W 40 % pochodzą oni z rodzin
niepełnych, często niewydolnych wychowawczo.
Działania dydaktyczne prowadzące do podniesienia jakości nauczania, to szeroka oferta zajęć
dodatkowych, w tym realizowanych w ramach projektów unijnych. Objęcie uczniów
zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym zajęciami w środowiskowej
świetlicy socjoterapeutycznej „Arkadia”.
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21. Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem to:
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
- Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia
Rok 2019 to drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 i pierwszy semestr roku szkolnego
2019/2020 . W roku szkolnym 2018/2019 w szkole podstawowej uczyło się 510 uczniów w
22 oddziałach (w tym 5 oddziałów gimnazjalnych) i 126 uczniów w 12 oddziałach szkoły
muzycznej. W roku szkolnym 2019/2020 jest 23 oddziały szkoły podstawowej - 541 uczniów
i 13 oddziałów szkoły muzycznej - 135 uczniów.
W 2019 r. zatrudnienie w Miejskim Zespole Szkół osiągnęło liczbę 112 osób w tym 88
nauczycieli i 24 pracowników nie będących nauczycielami.
Spośród 88 nauczycieli :
- 65 zatrudnionych w SP Nr 2 w tym 7 niepełnozatrudnionych,
- 23 zatrudnionych w SSM I Stopnia w tym 13 niepełnozatrudnionych.
Wszyscy zatrudnieni w 2019 r. w Miejskim Zespole Szkół nauczyciele posiadają wyższe
wykształcenie:
- wyższe wykształcenie magisterskie z p. p. - 87 osób
- tytuł licencjata z p. p.

– 1 osoba

Awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w 2019 roku:
55 nauczycieli dyplomowanych w tym 7 niepełnozatrudnionych,
10 nauczycieli mianowanych w tym 4 niepełnozatrudnionych,
17 nauczycieli kontraktowych w tym 6 niepełnozatrudnionych
6 nauczycieli stażystów w tym 3 niepełnozatrudnionych.
Poniesione wydatki na prowadzenie szkoły w roku 2019 to:
- w Szkole Podstawowej – kwota 5 891 352,99 zł. w tym:
* pomoce dydaktyczne
- 42 951,24 zł.
* podręczniki
- 42 624,45 zł.
* piec parowy do stołówki
- 28 000,00 zł.
W przeliczeniu na ucznia ( średnio 525 uczniów) to kwota 11 221,62 zł.
- w Szkole Muzycznej – kwota 1 382 593,17 zł. w tym:
* instrumenty
- 69 645,70 zł.
* mundury dla orkiestry
- 27 500,00 zł.
W przeliczeniu na ucznia (średnio 130 uczniów) to kwota 10 635,33 zł.
 Egzaminy OKE:
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Nasi uczniowie uzyskali wyższe wyniki niż średnie w kraju, województwie, powiecie,
gminie i naszym mieście. Na wszystkich egzaminach mamy przewagę kilku procent, na
niektórych nawet kilkunastu. Dwuletnia lub trzyletnia praca się opłaciła. Zawsze trzymaliśmy
wysokie standardy, co potwierdzały coroczne wyniki gimnazjalistów i liczby laureatów
i finalistów konkursowych.
Gimnazjum (wyniki podane są w procentach)
kraj
język polski
historia i
WOS
matematyka
przedmioty
przyrodnicze
język
angielski
podst.
język
angielski
zaaw.
język
rosyjski

województwo powiat

miasto do
20 tys.
61
57

nasza
szkoła
66
62

63
59

62
59

61
58

43
49

44
50

39
48

40
48

45
53

68

68

62

64

76

51

48

48

47

63

55

60

59

Szkoła podstawowa (wyniki są podane w procentach)
kraj
język polski
matematyka
język
angielski

63
45
59

województwo powiat
60
46
58

59
41
49

miasto do
20 tys.
58
43
54

nasza
szkoła
63
47
60

Osiągniecia uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w roku 2019 to:
- Szkoła Podstawowa nr 2
- 4 laureatów (jęz. polski, matematyka, biologia, chemia) i 3 finalistów (historia, informatyka)
- XIX Powiatowe Dyktando Mistrzów Ortografii – I miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko Planeta” – 2 uczniów „bardzo dobry wynik”
- Konkurs plastyczno – literacki „W sercu Poszczy” dla uczniów szkół gimnazjalnych
i podstawowych – I miejsce
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- XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Św. Jana Pawła II – I miejsce
- XX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologicznego „Nasza Ziemia” – środowisko
przyrodnicze wczoraj, dziś, jutro” „Potęga żywiołów Ziemi” – I miejsce w półfinale
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” – 2 laureatów w etapie
wojewódzkim
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej : „Krajobraz
Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość – 2 laureatów
- Konkurs Plastyczny „Wysokie Mazowieckie – moje miasto w przyszłości” – I i II miejsce
- XVIII Powiatowy Konkurs wiedzy o życiu, osobowości i nauczaniu świętego Jana Pawła II
– I miejsce indywidualnie i I miejsce drużynowo
- XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – I miejsce
w okręgu, udział w etapie centralnym w roku szkolnym 2018/2019 i II miejsce w etapie
rejonowym w roku szkolnym 2019/2020 (dalsze eliminacje w II semestrze)
Osiągniecia sportowe:
- badminton - V miejsce w finale gr. zachodniej chłopców
- koszykówka – VII miejsce w finale wojewódzkim dziewcząt i III miejsce w finale gr.
zachodniej chłopców
- piłka nożna – V miejsce w finale gr. zachodniej chłopców


Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia

- chór szkolny otrzymał Złoty Dyplom na II ogólnopolskim konkursie muzyki sakralnej
„W chórze nadzieja” w Tykocinie
- wyróżnienia na Pianistycznym Festiwalu Sióstr Frankiewicz w Białymstoku
- III nagroda w XVIII konkursie skrzypcowym w Żyrardowie,
- III nagroda w XIV przeglądzie skrzypcowym w Mławie
- wyróżnienie na XXIII konkursie młodych instrumentalistów w Jaśle.
- I miejsce na makroregionalnym konkursie z wiedzy o Polskiej pieśni patriotycznej
w Olszynie
- wyróżnienie na makroregionalnym konkursie z wiedzy o Polskiej pieśni patriotycznej
w Olszynie
Mając na względzie ochronę środowiska i zmniejszenie kosztów utrzymania w 2019 roku
zostały założone panele fotowoltaiczne.
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22. Przedszkole Miejskie Nr 1 „Świat Malucha”
Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem jest jednostką
organizacyjną Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.
Przedszkole Miejskie Nr 1
przedszkolem publicznym.

ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem jest

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.
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;
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- pomagamy i szanujemy siebie nawzajem;
- zapewniamy warunki, których efektem jest zdrowe i bezpieczne przedszkole.
22.1. 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;
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;
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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
z problemami;

aktywnego,

wrażliwego,

samodzielnego

i

radzącego

sobie

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.

22.2. Analiza działalności przedszkola za 2019 r.
l.p.
1.

2.

2019
Średnia liczba dzieci w ciągu roku

176

Liczba oddziałów przedszkolnych

6

Zatrudnienie

Liczba nauczycieli

14

nauczycieli

Liczba etatów nauczycieli

11,13

Zatrudnienie administracji i obsługi

17
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Wydatki na
prowadzenie
placówki
3.

Ogółem

1 558 566,91

Dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania 178 002,00
przedszkolnego oraz wyżywienia
Dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników
majątkowych

-

Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne

166 597,00

Dotacja celowa z budżetu na inwestycje

Wydatki c.d.
4.

Subwencja oświatowa

226 516,50

Roczny koszt utrzymania przedszkola(wydatki
minus dochody minus dotacja celowa minus
subwencja oświatowa)

987 451,41

Miesięczne wydatki poniesione na jedno dziecko
w analizowanym okresie

467,54

5.

Wydatki poniesione na prowadzenie placówki łącznie z
projektem.

1 690 795,73

6.

Miesięczne wydatki poniesione na jedno dziecko łącznie z
realizacją projektu EFS

530,15

22.3. Działania dodatkowe zrealizowane w 2019 roku
Na plan finansowy wydatków jednostki na 2019r. składają się wydatki na realizację umowy
nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0262/17-00 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 121 493,73zł i udział
własny w kwocie 10 ,09zł łączna kwota w planie finansowym 132 228,82zł. wykonana
w 100%

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie w okresie 2018-09-01 do 2019-06-30 zrealizowała
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 zostały zrealizowane następujące działania:
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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.
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 zostało 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.

Realizacja obu projektów przyczyni się do osiągniecia dodatkowych korzyści takich, jak:
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- 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.
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23. Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
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. 2019 poz. 1148 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
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 kształtowanie i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka
zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z oferty zajęć dodatkowych
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
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem: wyróżnienia
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 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.
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,
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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 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 za okres od 01.01.2019
do 31.12.2019 r. dotyczącą kwestii struktury zatrudnienia, liczby dzieci uczęszczających do
placówki, liczby oddziałów, realizowanych wydatków i dochodów budżetowych oraz
inwestycji.
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Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem w 2019 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.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem w 2019 roku rozpoczęło realizację
projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Podniesienie jakości edukacyjnej
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”. Wniosek ten złożony został w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w odpowiedzi na konkurs w ramach
Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie na realizowanie umowy to kwota – 245 624,07 zł (dwieście czterdzieści pięć
tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 07/100 złotych), natomiast wkład własny przy realizacji
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wsparcia – budżet gminy – 43 345,43 (czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć
43/100 złotych).
W/w projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzieci uczęszczających do
przedszkola przez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, a także dostosowanie
oferty przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz wzrost kwalifikacji
nauczycieli zatrudnionych w placówce.
W ramach projektu realizowane zostaną następujące działania:













Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć indywidualnych w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Doposażenie Sali Doświadczania Świata w pomoce terapeutyczne do pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi – zespół Downa i dzieci ze spektrum autyzmu.
Wyposażenie placu zabaw w sprzęt wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci
niepełnosprawnych.
Zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym „Odkrywam
świat”.
Zajęcia taneczne o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym „Z muzyką i tańcem
przez świat”.
Terapeutyczne zajęcia plastyczne „Fabryka Wyobraźni”.
Terapeutyczne zajęcia teatralne z elementami dramy „Mały Teatr Wielkiej
Wyobraźni”.
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne „Co kryje moje serce
w małej jak ja muszelce”.
Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy „Trzymam się prosto”.
Zajęcia logopedyczne.
Zajęcia rewalidacyjne.
Szkolenia dla nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rok działalności przedszkola
Liczba dzieci uczęszczających do placówki na
dzień 31 grudnia

2019
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Liczba oddziałów
Liczba pracowników administracji i obsługi
zatrudnionych na dzień 31 grudnia
Liczba nauczycieli zatrudnionych na dzień 31
grudnia

13
34

Wydatki budżetowe zrealizowane za dany rok
Dochody budżetowe zrealizowane za dany rok
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28,30
3 732 537,14
415 512,00

24. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizował projekt
„Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont
wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5.
Rewitalizacja. Wartość projektu 10 912 356,80 zł. Dzięki staraniom Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie
6 482 836,62 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Termin realizacji projektu od 29 czerwca 2018
r. do 31 grudnia 2019 r.
W ramach przebudowy i remontu budynku MOK uległ zmianie układ funkcyjny pomieszczeń
parteru i piętra, by podnieść jego walory użytkowe. Wyrównany został poziom posadzek,
zaadaptowane zostały pomieszczenia piwniczne. W sali kinowej, garderobie, holu i kawiarni
zainstalowano klimatyzację. Zakres robót objął także wymianę wewnętrznej instalacji
elektrycznej, stolarki drzwiowej, okładzin ściennych i posadzkowych. Jest też winda
i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sala widowiskowo-kinowa została wyposażona
w zaawansowany system kinowej projekcji filmowej, nagłośnienie kinowe i estradowe oraz
oświetlenie sceny i system mechaniki scenicznej. Sala zyskała nie tylko nowoczesny wygląd,
ale także wygodne fotele i akustyczne wnętrze.
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W związku z trwającym remontem budynku Miejski Ośrodek Kultury prowadził swoją
działalność w innych lokalach na terenie miasta tj.:
















Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Dział Instruktorski, Księgowość MOK,
Miejska Biblioteka Publiczna, Pracownia Orange, Uniwersytet Trzeciego Wieku;
ZWKiEC, ul. 1 Maja 6:
Dział techniczny MOK;
DWORZEC PKS, ul. Rynek Piłsudskiego 23:
Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień”, Polski
Związek Niewidomych w Wysokiem Mazowieckiem, Stowarzyszenie – Klub Rodzin
Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem, Grupa Arka, Grupa Gloria
Victis, Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie”;
Lokal w bloku, ul. Długa 57 A:
Wysokomazowiecka Drużyna Harcerzy „Leśna Gwardia”;
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 1, sala gimnastyczna:
Ludowy Zespół Regionalny MAZOWIA, OKAY DANCE;
Miejski Zespół Szkół, ul. Ludowa 5:
Nauka gry na skrzypcach, Zespoły tańca nowoczesnego OKAY DANCE;
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, ul. 1000-lecia 15:
Koło plastyczne, nauka gry na pianinie, keyboardzie i gitarze.

Wyżej wymieniona inwestycja i jej konsekwencje w postaci tymczasowego przeniesienia
działalności do innych lokalizacji na terenie miasta miała istotny wpływ na organizację życia
kulturalnego lokalnej społeczności. Mimo ograniczeń lokalowych Miejski Ośrodek Kultury,
Miejska Biblioteka Publiczna i Pracownia Orange zorganizowały w 2019 r. szereg imprez
i spotkań artystycznych i edukacyjnych, które szerzej zostały zrelacjonowane na stronie
internetowej MOK.
7 stycznia 2019 r. – w Pracowni Orange odbyły się warsztaty manualne, na których powstały
akcesoria do Fotobudki. Fotobudka znajdowała się przy wejściu do Pracowni Orange
i skorzystać z niej mógł każdy, kto odwiedzał instytucję.
13 stycznia 2019 r. w – sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Klubu
Miłośników Historii. Wykład na temat „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Prawda
i mity” wygłosił Marek Gajewski.
14 stycznia 2019 r. – warsztaty z montowania filmów, które Pracownia Orange wygrała
w konkursie „Nasza miejscowość 2050” zorganizowanym w ramach Tygodnia Pracowni
Orange. Zajęcia poprowadziła Alicja Szulc – absolwentka realizacji obrazu na Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Akademii
Pedagogicznej w Krakowie.
17 stycznia 2019 r. – warsztaty z robotyki poprowadzone przez wolontariuszy z ZSZ im.
S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
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18 stycznia 2019 r. – warsztaty pielęgnacyjne twarzy i dłoni – makijaż dzienny, odbyły się
w Klubie Mamusiek. Panie miały okazję zadbać o siebie. Warsztaty prowadziły Anna
Tymińska oraz Małgorzata Tryniszewska.
21-25 stycznia 2019 – ferie zimowe z Pracownią Orange. W związku z trwającym remontem
budynku MOK zajęcia odbywały się w dwóch grupach dziennie. Uczestnicy rozwijali
kompetencje cyfrowe oraz rywalizowali w rozgrywkach planszowych.
22 stycznia 2019 r. – 1. urodziny Pracowni Orange, z udziałem zaproszonych gości
i przyjaciół pracowni. W programie przewidziano zabawy animacyjne oraz tort urodzinowy.
28 stycznia – 2 lutego 2019 r. - Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna
w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowały zajęcia feryjne dla dzieci, które w związku
z trwającym remontem budynku MOK odbyły się w Miejskim Zespole Szkół. Program ferii
był niezwykle bogaty w zajęcia plastyczne, techniczne czy wokalne.
5 lutego 2019 r. – Dzień Bezpiecznego Internetu. Głównym celem DBI jest propagowanie
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz
zapoznanie rodziców i nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa online, a także promocję
pozytywnego wykorzystania Internetu. Do akcji przyłączyła się też Pracownia Orange, która
zaprosiła do współpracy pracowników Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem – inspektor zespołu do spraw profilaktyki społecznej i nieletnich Annę Rytel
oraz asp. Annę Zarembę, a także radcę prawnego Marcina Wojtkowskiego. W spotkaniu
udział wzięli: młodzież i dorośli, a także dzieci w tym liczna reprezentacja
4. Wysokomazowieckiej Drużyny ZHR ,,Leśna Gwardia" oraz 1. Gromady Zuchowej „Młode
Orły".
13 lutego 2019 r. – spotkanie Klubu Mamusiek na temat „Jak zachować zdrowie w XXI
wieku”. Gdy rodzice słuchali wykładu, dzieci bawiły się w przygotowanym przez nas kąciku
zabaw.
15 lutego 2019 r. – warsztaty pielęgnacyjne w Klubie Mamusiek cz. II.
22 lutego 2019 r. – spotkanie „Bezpieczny Senior” zorganizowane przy współpracy
z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
23 lutego 2019 r. – spotkanie Klubu Miłośników Historii nt. „Islam a Europa”, w którym po
raz drugi gościł Piotr Boroń.
1 marca 2019 r. – pomoc w organizacji wizyty Prezydenta RP w Wysokiem Mazowieckiem:
przygotowanie nagłośnienia oraz oprawy muzycznej w postaci pieśni patriotycznych, a także
bieżące przekazywanie komunikatów dotyczących wizyty Prezydenta. Z okazji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty przy Pomniku
Kapitana Kazimierza Kamieńskiego ps. „HUZAR” i jego żołnierzy.
3 marca 2019 r. – Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Patronatem
Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości rozpoczęły
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zbiórką pocztów sztandarowych i delegacji przy kościele. Odprawiona została Msza Św. w
kościele św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Przemarsz ulicami Jagiellońską
i Ludową do pomnika kpt. Kazimierza Kamieńskiego ,,Huzara” gdzie odbyło się złożenie
kwiatów oraz apel pamięci, salwa honorowa oraz przemówienie okolicznościowe.
13 marca 2019 r. – Eliminacje Powiatowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
oraz XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów zorganizowane przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie. Komisja wysłuchała łącznie
19 uczniów z powiatu wysokomazowieckiego. Nagrodę w eliminacjach powiatowych 64.
OKR otrzymał Wojciech Zwoliński z ZSOiZ w Ciechanowcu, który jednocześnie przeszedł
do kolejnego etapu konkursu w Białymstoku.
17 marca 2019 r. – spotkanie Klubu Miłośników Historii na temat „Kościół na straży
polskiej niepodległości”. Wykład wygłosiła dr hab. Martyna Deszczyńska.
3 kwietnia 2019 r. – Eliminacje Powiatowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje.
Bajki. Bajeczki...”, które odbyły się w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.
Komisja
wysłuchała
43
uczniów
szkół
podstawowych
z terenu
powiatu
wysokomazowieckiego, który na etapie finałowym w Białymstoku 17 maja 2019 r.
reprezentowali: Antoni Doroszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem oraz Weronika Kalinowska ze szkoły Podstawowej w Rosochatem
Kościelnym, otrzymując wyróżnienia w swoich kategoriach wiekowych.
12 kwietnia 2019 r. – spotkanie Klubu Mamusiek – zajęcia skierowane do dzieci w wieku 25 lat wraz z rodzicami. Pracownia Orange we współpracy ze sklepem „Puchatek– świat
dziecka” zaprosiła najmłodszych do wspólnej zabawy z Puciem – głównym bohaterem serii
„Pucio. Uczę się mówić”.
3 maja 2019 r. – Z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wysokiem
Mazowieckiem odbyła się Msza Św. za Ojczyznę w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela po
czym nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem POW.
W parku przy MOK odbył się Piknik Patriotyczny. Imprezę zorganizowały Miejska
Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury, a patronatem objął ją Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie.
Podczas imprezy wystąpiło kilka ciekawych zespołów: Zambrowska Kapela Eli, która
zaprezentowała szeroki repertuar obejmujący różne rodzaje muzyki, Ferajna z Hoovera –
kapela uliczna z Warszawy. Publiczność miała okazję wspólnie z grupą zaśpiewać pieśni
patriotyczne z różnych okresów historycznych. Animacje dla dzieci i dorosłych przygotowała
Agencja Melodia&Estetika. Ponadto można było skorzystać z innych atrakcji: darmowego
dmuchanego placu zabaw dla dzieci i stoiska gastronomicznego. Istniała możliwość zakupu
książki „Wysokie Mazowieckie 1918-1939. Kalendarium” autorstwa Tomasza i Ignacego
Śmigielskich oraz uzyskania autografów. Żołnierze 183. Kompanii Radiotechnicznej z
Plewek prezentowali sprzęt wojskowy oraz przygotowali grochówkę. Przez cały czas trwania
pikniku rozprowadzane były patriotyczne gadżety, w czym pomogły wolontariuszki. Projekt
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był realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy
polskiej państwowości.
9 czerwca 2019 r. na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem odbył się Dzień
Łabędzia.
Program artystyczny był bardzo bogaty. Zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Miejskiego
nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2, uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia, członkowie grupy OKAY DANCE, a także „Wesoła Gromadka” z Grodna oraz
chór „Grodnianie”.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław
Siekierko. Słowo wstępne do licznie zgromadzonej publiczności skierowali: Minister
Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof
Jurgiel. Podczas części oficjalnej rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Wysokie Mazowieckie
– moje miasto w przyszłości”, w którym nagrodzono i wyróżniono 36 osób. Nagrody
wręczyli: Burmistrz Miasta, Minister Edukacji Narodowej z małżonką oraz poseł do
Parlamentu Europejskiego.
W dalszej części odbyły się koncerty zespołów: MIG, PLAYBOYS, RENOMA oraz
Magdaleny Pietruczak. Dodatkowo na wszystkich czekały różnorodne atrakcje, a wśród nich
m.in.: darmowy dmuchany plac zabaw, pokaz wyposażenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz
wiele innych. Tegoroczne Święto Miasta zakończył pokaz fajerwerków.
Organizatorami byli: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem. Patronat medialny sprawowały: TVP3 Białystok, Polskie Radio
Białystok, kurierwysmaz.pl, wysokomazowiecki24.pl.
Sponsorami wydarzenia byli: Miasto Wysokie Mazowieckie, Powiat Wysokomazowiecki,
Pol-Krusz Concrete w Szepietowie, Bank PKO BP S.A., Spółdzielnia Mleczarska
MLEKOVITA, 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, Grupa Biznes Polska. W
organizację wydarzenia zaangażowani byli: Miejski Zespół Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem, Komenda Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Ochotnicza Straż
Pożarna w Wysokiem Mazowieckiem, Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem.
25 i 26 czerwca 2019 r. – Pracownia Orange zorganizowała warsztaty pn. „Fotookolica”,
podczas których dzieci i młodzież z Wysokiego Mazowieckiego i okolic mogły sprawdzić,
jak dokładnie znają topografię naszego miasta, rywalizując między sobą.
Akcja lato 2019
Wakacje 2019 rozpoczęły się od zapoznania dzieci i rodziców z letnią ofertą zajęć
przygotowaną przez Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wysokiem
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Mazowieckiem. Już 18 i 19 czerwca pracownicy MOK przebrani w maskotki myszek Miki
i Minnie odwiedzili dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 „Świat Malucha” oraz Przedszkola
Miejskiego nr 2 „Tęczowa Dwójeczka”.
W związku z remontem budynku MOK, zajęcia wakacyjne odbywały się w innej formie niż
dotychczas – były to zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych, które miały miejsce w parkach
miejskich naszego miasta.
W dn. 1-5.07.2019 r. zabawy animacyjne i rozrywkowe odbywały się w parku przy Miejskim
Ośrodku Kultury. Stałym punktem programu było malowanie twarzy. Dodatkowo na dzieci
czekały: dmuchana zjeżdżalnia, modelowanie balonów, kolorowanki, gry planszowe
i edukacyjne, wielkoformatowa gra „Chińczyk”, malowanie na stretchu, zajęcia z książką, gry
sportowe, zabawy z chustą „Klanzy”. Codziennie główną atrakcją były myszki Miki i Minnie,
które razem z dziećmi uczestniczyły w zabawach integracyjnych i tanecznych.
Ponadto, przez cały tydzień, na placu znajdowało się stoisko sklepu „Puchatek – świat
dziecka”, na którym na chętnych czekało mnóstwo atrakcji. Wśród nich znalazła się strefa
maluszka. Dużą popularnością cieszyły się również zabawy animacyjne i konkurencje
sportowe, które przygotowała współwłaścicielka sklepu – Joanna Grabowska.
Swoje stoiska miały również Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz
Pracownia Orange. Policja przygotowała łamigłówki i zagadki dotyczące bezpiecznych
wakacji, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się alkogogle. Wszyscy chętni,
zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, mieli okazję sprawdzić się w symulacji, jak alkohol
wpływa na koordynację ruchów.
Na stoisku Pracowni Orange były zabawy z aplikacjami Quiver i QuiverMasks, dzięki którym
pokolorowane przez dzieci obrazki stawały się trójwymiarowe. Nie mogło również zabraknąć
naszego robota Evolution – każdy miał możliwość pobawić się nim i posterować.
28 lipca 2019 r. – Piknik Rodzinny przy Fontannie na Rynku Piłsudskiego, podczas którego
wystąpił uliczny Teatr na Walizkach, który zaprezentował spektakl „Beczka śmiechu”.
Następnie, w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska
Oktawa Kultur” odbył się koncert zespołu Hiłoczka. Na koniec kilka pieśni ludowych przy
akompaniamencie Damiana Kalinowskiego wykonał chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.
Na dzieci czekały atrakcje przygotowane przez firmę Strefa Imprez.
1 sierpnia 2019 r. – XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”.
Na scenie przed Urzędem Miasta zaprezentowały się zespoły z Albanii, Chile, Czech, Kuby,
Łotwy, Boliwii, Chorwacji, Indii oraz Polski. Organizatorem festiwalu w naszym mieście byli
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie i Miejski Ośrodek Kultury.
5-9 sierpnia 2019 r. – zajęcia wakacyjne przygotowane przez Miejski Ośrodek Kultury
i Miejską Bibliotekę Publiczną odbyły się w Parku Miejskim im. Kiełczewskich.
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W tym tygodniu odwiedziliśmy Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Wysokiem Mazowieckiem. Strażacy opowiedzieli, jak wygląda ich praca i jak zostać
jednym z nich. Dzieci mogły przez chwilę poczuć się jak prawdziwi strażacy przymierzając
ciężkie mundury, a także miały możliwość usiąść w wozie bojowym. Następnego dnia
strażacy przygotowali pokaz ratownictwa wodnego. Moc atrakcji przygotowała również
Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem Mazowieckiem. Oprócz możliwości wejścia do
samochodu strażackiego, chętni wzięli udział w zawodach drużynowych. Ponadto
zorganizowano występ Orkiestry Dętej OSP.
Przez dwa dni wakacji towarzyszyła nam księgarnia „BookBook" w Wysokiem
Mazowieckiem. Na przygotowanym stoisku dzieci bardzo kreatywnie spędzały czas. Były
duże kolorowanki, gry edukacyjne, bańki mydlane i zajęcia manualne.
Pracownia Orange również przygotowała swoje stoisko z fotobudką. Tam zainteresowani
mogli własnoręcznie wykonać akcesoria fotograficzne lub przebrać się w gotowe stroje.
Na zakończenie tygodnia odbył się popularny show „Mam talent", podczas którego dzieci
zaprezentowały różnorodne talenty. Wszyscy uczestnicy otrzymali od nas gry planszowe,
a zwycięzcy nagrody ufundowane przez księgarnię „BookBook".
Ostatni dzień upłynął na konkurencjach sportowych i zabawach plenerowych, podczas
których do wygrania były edukacyjne gry planszowe. Na koniec na stretchu powstała wspólna
praca „Moje wakacje".
6 i 21 sierpnia 2019 r. w parku miejskim im. Kiełczewskich odbyło się Kino Plenerowe
Radia Nadzieja. Wyświetlono film animowany „Kumple z dżungli" oraz „Historia Marii".
11 sierpnia 2019 r. w parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się
premiera przedstawienia o marzeniach w reżyserii i wykonaniu dzieci i młodzieży –
uczestników półkolonii teatralnych programu „Lato w Teatrze”, które miały miejsce w
OREW „Przystań” w Kostrach Noskach. Wydarzenie realizowane było w ramach projektu
„W pogoni za…” przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Partnerem organizacyjnym
wydarzenia był Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie i Miejski Ośrodek Kultury. Projekt
realizowany był w ramach programu „Lato w Teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15 sierpnia 2019 roku – 58. Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Ministra Obrony
Narodowej. Na placu przed budynkiem Urzędu Miasta zaprezentowali się zawodnicy z 9
drużyn kolarskich z Polski, Estonii, Turcji, Czech, Niemiec i Bułgarii. Na dystansie 174 km,
wystartowało 57 zawodników.
Organizatorem imprezy w naszym mieście był Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Jarosław Siekierko oraz Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team", a jej
głównym celem jest popularyzacja kolarstwa i promocja podlaskich szlaków rowerowych.
Wsparcie ze strony MOK polegało na zapewnieniu nagłośnienia i dokumentacji
fotograficznej.
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25 sierpnia 2019 r. – Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury zorganizowały
dla mieszkańców miasta i okolic „Piknik rodzinny z książką” pod patronatem Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie. Sponsorem pikniku, który odbył się w parku miejskim przy ul.
Rynek Piłsudskiego był BNP Paribas. Bogaty program rozpoczął się od Narodowego
Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Do czytania Katarynki Bolesława
Prusa zaproszono:

Andrzeja Janeczkę – lidera zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy,

Agatę Moniuszko – konferansjerkę, członkinię zespołu Babeczki Podlaskie,

Małgorzatę Sałęga – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury,

asp. Annę Zarembę – reprezentantkę Komendy Powiatowej Policji,

Irminę Herman – kierownik księgarni „BookBook”, pomysłodawczynię i realizatorkę
projektu „Zabukowanej budki”,

Marcina Wojtkowskiego – pomysłodawcę i realizatora projektu „Zabukowanej budki”,

Karolinę Sienicką – wolontariuszkę.
W programie znalazły się również występy muzyczne artystów związanych z naszym
miastem i regionem: Trzeci Oddech Kaczuchy, czyli Andrzej Janeczko i Maja
Piwońska, BAJA z Wysokiego Mazowieckiego oraz Rokietnica z Kuleszy Kościelnych.
Na zakończenie wieczoru odbył się koncert w wykonaniu Agaty Moniuszko
z zespołu Babeczki Podlaskie, której spontanicznie towarzyszył Damian Kalinowski
z zespołu Renoma.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej znajduje się okolicznościowa pieczęć Narodowego
Czytania pod tytułem Nowele polskie.
27 sierpnia 2019 r. – Pracownia Orange we współpracy z Komendą Powiatową Policji
wzięła udział w akcji „Sieciaki na wakacjach” organizowanej przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę i Fundację Orange. Jej celem jest zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego
korzystania z Internetu z wykorzystaniem elementów zabawy. Do udziału zgłosiło się 24
uczestników, którzy podczas spotkania dowiedzieli się jak reagować na zagrożenia
w Internecie oraz jak ich unikać. Piknik edukacyjny odbył się w Parku Miejskim im.
Kiełczewskich przy ul. A. Mickiewicza.
26-30 sierpnia 2019 r. – Pracownia Orange wzięła udział w kolejnym wyzwaniu ogłoszonym
przez Fundację Gerere. Zadaniem była organizacja warsztatów filmowych, podczas których
należało odtworzyć sceny z wybranego filmu lub teledysku w wersji niskobudżetowej. Dzięki
staraniom wielu osób i zastosowaniu nowych technologii powstała wysokomazowiecka
wersja czołówki „Muminków”, która zajęła I miejsce i została nagrodzona tabletem. Efekty
pracy można zobaczyć na stronie:
https://pracownieorange.pl/pracownia/wysokiemazowieckie/
26-30 sierpnia 2019 r. – Wakacyjny Turniej FIFA 19 w Pracowni Orange – turniej
skierowany do uczniów szkół podstawowych, w którym wzięło udział 11 osób.
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12 września 2019 r. W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
ulicami miasta Wysokie Mazowieckie nastąpił Przejazd Pododdziałów Kawalerii Żołnierzy
Wojska Polskiego w ramach Konnej Wyprawy – Wrześniowy Szlak 1939-2019.
Organizatorem 700 km wyprawy konnej, trwającej od 2 września do 6 października 2019 r.,
przebiegającej przez województwo mazowieckie, podlaskie oraz lubelskie było
Stowarzyszenie KAWALERIA – Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców
Konnych.
Kawalerzyści w pierwszej kolejności przejechali pod pomnik POW, gdzie zostały złożone
kwiaty oraz głos zabrał Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko.
Następnie skierowali się na plac za Miejskim Ośrodkiem Kultury. Licznie zgromadzeni
mieszkańcy miasta na terenie historycznego polowego obozowiska mieli możliwość
podziwiać wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie oraz pokazy sprawnościowe
kawaleryjskiej musztry konnej. Dla zainteresowanych przygotowano zajęcia edukacyjne
o tematyce II Wojny Światowej i konkursy z nagrodami. Podczas wydarzenia zaprezentowały
się również Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”, Wojska Obrony
Terytorialnej, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem
Mazowieckiem.
16-19 września 2019 r. w Pracowni Orange trwały zmagania w wirtualnej Lidze Mistrzów
rozgrywanej przy pomocy gry FIFA19, w której konkurowało 10 zawodników.
27 października 2019 r. – spotkanie Klubu Miłośników Historii nt. „Polska Piastów”,
którego gościem (po raz drugi w ciągu roku) był prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.
PROJEKT „NA TROPIE WYSOKOMAZOWIECKIEGO MISIA”
W lipcu 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w
konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY – LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI
KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez
instytucję projekt pn. „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie
i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie. Działanie prowadzone w ramach
zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum
Kultury.
Realizacja projektu przez naszą instytucję rozpoczęła się w sierpniu i trwała do 31
października 2019 r. W projekcie uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa uczniów ze szkół
podstawowych z naszego miasta w wieku 9-12 lat. Ich zadaniem było odnalezienie misia
wykonanego w Futrzarskiej Spółdzielni Pracy (później Spółdzielnia Pracy PELLIS), która w
latach 1971-1991 prężnie działała w Wysokiem Mazowieckiem. Projekt „Na tropie
wysokomazowieckiego misia” zachęcił młodych mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego
do poznania lokalnej historii oraz nauczył ich podstawowych umiejętności dziennikarskich.
11 listopada 2019 r. – miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele
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św. Jana Chrzciciela. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali pod pomnik Polskiej
Organizacji Wojskowej, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Jej pierwszym punktem
było wspólne odśpiewanie czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji
„Niepodległa do hymnu” przy akompaniamencie orkiestry Miejskiego Zespołu Szkół
w Wysokiem Mazowieckiem, a następnie złożenie wieńców i wiązanek, a także zniczy
pamięci w hołdzie poległym w walkach o wolność naszej Ojczyzny.
24 listopada 2019 r. – spotkanie Klubu Miłośników Historii nt. „Upadek cywilizacji
Europy”, którego gościem był prof. Wojciech Roszkowski.
13 grudnia 2019 r. – uroczysta inauguracja akcji „Dziecięca szkoła bezpieczeństwa”
organizowanej w ramach wojewódzkiego programu „Wakacyjne/feryjne pogotowie
bezpieczeństwa” przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Podczas
uroczystości podpisano listy intencyjne z partnerami projektu.
15 grudnia 2019 r. – w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. W zawodach, których
organizatorami byli Miejski Ośrodek Kultury i Uczniowski Klub Sportowy JEDYNECZKA,
wzięło udział 5 drużyn.
Powyższe formy organizacji życia kulturalnego w Wysokiem Mazowieckiem sprawdziły się:
festyny i pikniki cieszyły się dużym powodzeniem i uznaniem wśród mieszkańców miasta
i okolic, nowa forma zajęć wakacyjnych również zdobyła rzesze stałych, a co najważniejsze –
zadowolonych bywalców. Organizacja zajęć z wykorzystaniem nowych technologii została
doceniona przez koordynatorów programu Pracownie Orange, czyli Fundacji Orange oraz
organizatorów grywalizacji, czyli Fundacji Gerere. Pozostałe, stałe punkty w kulturalnym
kalendarzu nie odnotowały znaczących spadków zainteresowania. Dążąc do utrzymania tego
poziomu, po zakończonym remoncie MOK stale będzie poszerzał ofertę kulturalnoedukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zakończenie projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez
przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem”.
Dnia 30 października 2019 r. zakończono roboty budowlane w Miejskim Ośrodku Kultury
w Wysokiem Mazowieckiem. W listopadzie i grudniu trwały prace związane
z przewiezieniem mienia MOK do budynku, nawiązaniem współpracy z dystrybutorami
filmowymi, zakupem wyposażenia kasy oraz przygotowaniem kina do rozpoczęcia
działalności – projekcji filmowych.

24.1. Edukacja artystyczna
W ramach swojej działalności merytorycznej MOK prowadził stałe formy pracy artystycznej
adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem ich jest przygotowanie osób do
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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 korzystało łącznie około 250 osób.
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 2 zespoły muzyczne: PARTY CLAP (osoby
dorosłe), Zespół Rockowy.
Zespoły prezentowały się na imprezach i spotkaniach organizowanych przez MOK oraz
wyjeżdżały na koncerty do innych miejscowości.
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.
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
estetycznej, uczą pracy w grupie. Na balet uczęszczało ok. 20 osób. Grupa zaprezentowała
układ taneczny podczas imprezy „Dzień Łabędzia”.
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. Dzięki przychylności Pana Burmistrza i Rady Miasta zostały
zakupione nowe stroje podlaskie.
Koło plastyczne
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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.
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.
Chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień”
Przy Klubie Seniora działa 17-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.

24.2. Działalność wydawnicza i promocyjna
Miejski Ośrodek Kultury wydał książkę „Wysokie Mazowieckie 1918-1939. Kalendarium”
autorstwa Tomasza i Ignacego Śmigielskich, w nakładzie 1000 egzemplarzy.
MOK zajmuje się także redakcją i składem komputerowym wydawanego od 2003 roku
dwumiesięcznika „Echo Wysokiego”. Pismo w nakładzie 2 000 egz. zawiera promocję
Wysokiego Mazowieckiego: działania Burmistrza Miasta i Rady Miasta, przedsięwzięcia
kulturalne Miejskiego Ośrodka Kultury, sprawy edukacji i wychowania z miejscowych szkół
i przedszkoli 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
www.mok.wysokiemazowieckie.pl
oraz
profil
na
Facebooku
www.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.
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Miejski Ośrodek Kultury jest placówką otwartą na nowe technologie. Wykorzystuje je
w swojej pracy oraz wprowadza innowacyjne zmiany na poziomie lokalnym, dzięki czemu
oferta kulturalna MOK staje się bardziej atrakcyjna i chętniej przyswajana przez odbiorców
w różnym wieku.
Niezwykłą szansą zrealizowania swoich pasji i chęci pomagania innym jest wolontariat. Jako
instytucja wychodzimy naprzeciw potrzebom, szczególnie ludzi młodych i umożliwiamy im
udział w działaniach kulturalnych na zasadzie wolontariatu. Grupa młodzieży zaangażowała
się w projekty realizowane przez Pracownię Orange i pomagała w prowadzeniu zajęć
z robotyki i programowania. Wolontariusze chętnie uczestniczyli w przygotowywaniu
gadżetów patriotycznych podczas Pikniku Patriotycznego 3 Maja czy Akcji Lato 2019 –
realizując zabawy animacyjne i malowanie twarzy dla dzieci. Poprzez wolontariat młodzi
ludzie z naszego miasta mają szansę na udział w ciekawych projektach, twórczo spędzają czas
wolny. Uczą się komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, zarządzania
zadaniami, zdobywając doświadczenie do pracy zawodowej w dorosłym życiu.

24.3. Wznowienie działalności kina
Pod koniec 2019 roku podjęto szereg działań, które miały na celu uruchomienie działalności
kina:
- Zakupiono system do rezerwacji i sprzedaży biletów w kasie kina oraz przez Internet,
przeszkolono pracowników w tym zakresie;
- Podjęto współpracę z operatorami płatności PayU oraz z PKO;
- Podpisano umowy z dystrybutorami filmów;
- Zakupiono wyposażenie kasy kina oraz niezbędny sprzęt biurowy;
- Podjęto współpracę z firmami odnośnie do uruchomienia sprzedaży popcornu, napojów
z nalewaka oraz innego asortymentu w kiosku kina.
Odnowione kino WARS posiada nowoczesną, klimatyzowaną salę na 224 miejsca, w tym
7 wygodnych dwuosobowych kanap. Obiekt dysponuje najnowszym projektorem laserowym
BARCO oraz wysokiej klasy systemem nagłośnienia kinowego gwarantującym doskonałą
jakością projekcji filmowych w technologii 2D oraz 3D. Dodatkowo sala wyposażona została
w profesjonalne nagłośnienie estradowe oraz oświetlenie sceniczne. Dzięki tej
wielofunkcyjności w Miejskim Ośrodku Kultury będą odbywały się spektakle teatralne oraz
koncerty, a odpowiednie oświetlenie umożliwi organizację seansu przyjaznego sensorycznie
dla osób ze spektrum autyzmu.
Projekcje filmowe odbywają się od wtorku do niedzieli, a aktualny repertuar dostępny jest na
stronie internetowej http://kino.wysokiemazowieckie.pl/. Bilety można kupić w kasie kina
czynnej od wtorku do piątku w godz. 1500-2000 oraz na godzinę przed każdym planowanym
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wydarzeniem. Istnieje możliwość zakupu biletów przez Internet na stronie
http://bilety.kino.wysokiemazowieckie.pl/ max. na 2 godziny przed wybranym seansem.
CENNIK BILETÓW:
PROJEKCJE 2D

PROJEKCJE 3D

Normalny 16 zł

Normalny 21 zł

Ulgowy* 13 zł

Ulgowy* 19 zł

Grupowy** 11 zł

Grupowy** 16 zł

*Ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny, po okazaniu
przy kasie dokumentu uprawniającego do ulgi oraz miejsca w strefie B – ograniczona
widoczność)
**Grupowy przysługuje grupie co najmniej 10 osób oraz grupom szkolnym i przedszkolnym,
na wybrane wydarzenia bez względu na liczebność
Kino wznowiło swoją działalność z początkiem 2020 roku.
24.4. Kadry
W 2019 roku nastąpiły zmiany personalno-kadrowe.
W związku z rezygnacją ze stanowiska wieloletniej dyrektor MOK Małgorzaty Sałęga,
29.10.2019 r. została powołana nowa dyrektor – Anna Kamińska.
W wyniku wprowadzenia w instytucji nowych technik, sprzętu do projekcji kinowych,
nagłośnienia i oświetlenia oraz mechaniki sceny 2 pracowników przeszkolono do pracy na
nowych stanowiskach.
Pracownicy MOK nabywali umiejętności potrzebnych do prowadzenia działań promocyjnych
z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, tj. telebim.
Kadra MOK została przeszeregowana, przydzielono nowe obowiązki. Niezbędne było
również przeprowadzenie naboru na nowe stanowiska pracy, tj. kasjer, bileter/sprzątacz.
Na koniec 2019 roku stan zatrudnienia w MOK wyniósł: 21 osób.

95

25. Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem
25.1. Zbiory biblioteczne
Stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 38 529 wol.





Oddział dla dzieci – 14 560 wol.
Wypożyczalnia dla dorosłych – 18 699 wol.
Czytelnia książki i prasy – 1 588 wol.
Dział pedagogiczny – 3 682 wol.

W 2019 roku do biblioteki wpłynęło 1220 książek na kwotę 26 168,58 zł
w tym: z zakupu 1211 książek na kwotę 25 778,58 zł i dary w ilości 9 wol. na kwotę 390,00 zł







766 wol. na kwotę 15 878,73 zł zakupiono z dotacji powiatowej,
296 wol. na kwotę 7 000,00 zł zakupiono z dotacji Biblioteki Narodowej,
63 wol. na kwotę 1 384,59 zł ze środków budżetowych,
32 wol. na kwotę 999,26 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego,
54 wol. na kwotę 516,00 zł ze środków gminnych,
9 wol. na kwotę 390,00 zł dary

Biblioteka prenumeruje 29 tytułów gazet i czasopism.
25.2. Czytelnictwo
W 2019 roku bibliotekę odwiedziło 3457 osób, zarejestrowano 433 czytelników,
wypożyczono 7818 książek. Z kawiarenki internetowej skorzystały 344 osoby, 355 osobom
udostępniono 1051 egzemplarzy gazet i czasopism. Łącznie udzielono 759 informacji, w tym
368 elektronicznych.
W stosunku do danych statystycznych z lat ubiegłych w 2019 roku statystyka odwiedzin
i wypożyczeń jest znacznie niższa. Powodem tego był trwający w okresie wrzesień 2018 –
listopad 2019 generalny remont Miejskiego Ośrodka Kultury. Na czas prac remontowych
biblioteka publiczna mieściła się w Urzędzie Miasta, tym samym ograniczyła się do pełnienia
funkcji punktu bibliotecznego, zawierającego książki ze zwrotów czytelniczych oraz nowości
wydawnicze. Okres zmniejszonej frekwencji czytelniczej został wykorzystany na zwiększenie
prac związanych z uzupełnianiem katalogu elektronicznego, selekcję księgozbioru,
tworzeniem dokumentacji ubytków oraz prace kulturalno-oświatowe.
Biblioteka prowadzi bogatą działalność promocyjną. Informacje zamieszczane są na bieżąco
w prasie lokalnej ,,Echo Wysokiego”, ,,Głos Wysokomazowiecki”, stronie internetowej
Miejskiego
Ośrodka
Kultury,
serwisie
społecznościowym
Facebook
(https://www.facebook.com/mbpwysmaz/),
powiatowych
portalach
informacyjnych:
wysokomazowiecki24.pl, kurierwysmaz.pl, gablotach na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury
i miasta.
96

Z dniem 31 grudnia 2019 roku zostało rozwiązane porozumienie zawarte w styczniu 2016
roku pomiędzy Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie a Burmistrzem Miasta Wysokie
Mazowieckie dotyczące zaprzestania pełnienia funkcji Biblioteki Gminnej przez Miejską
Bibliotekę Publiczną.
Pracownicy biblioteki aktywnie uczestniczą w obchodach rocznic państwowych oraz
organizacji imprez Miejskiego Ośrodka Kultury i Pracowni Orange. Są to:











spotkania Klubu Miłośników Historii,
obchody Dnia Miasta – ,,Dzień Łabędzia”,
festyny z okazji świąt państwowych,
festiwale folkloru,
letnie koncerty przy fontannie,
zajęcia i imprezy organizowane na rzecz Pracowni Orange np. warsztaty robotyki,
imprezy sportowe,
pikniki rodzinne
ogólnopolska akcja społeczna ,,Narodowe czytanie”,
wydarzenia historyczne.

25.3. Upowszechnianie czytelnictwa
Działania jakie przeprowadzono 2019 roku w ramach upowszechniania czytelnictwa
i promocji Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała z Miejskim Ośrodkiem Kultury
wiele wydarzeń kulturalno-oświatowych:

zajęcia kulturalno-edukacyjne w ramach ferii zimowych,

eliminacje powiatowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz XVII
Powiatowy Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów,

eliminacje powiatowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego ,,Baje. Bajki.
Bajeczki…”,

w parku miejskim przy Miejskim Ośrodku Kultury został zorganizowany Piknik
Patriotyczny z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,

impreza plenerowa ,,Dzień Łabędzia”,

w parku miejskim przy Miejskim Ośrodku Kultury zajęcia wakacyjne dla dzieci,

Piknik Rodzinny przy Fontannie w parku na Rynku Piłsudskiego,

współorganizacja XIV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru,

w Parku im. Kiełczewskich wakacyjne czytanie ulubionych bajek,

roku Piknik Rodzinny z książką w parku miejskim na Rynku Piłsudskiego
zorganizowany został, w programie którego odbyło się Narodowe Czytanie noweli
Bolesława Prusa – ,,Katarynki.
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W ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
odbyło się 8 spotkań Saloniku Literackiego.

21 stycznia 2019 roku spotkanie z Cecylią Kalinowską-Dąbrowską pn., Pod jemiołą
niektóre wspomnienia nie blakną”,

25 lutego 2019 roku spotkanie pn. „Ojciec polskiej opery narodowej – Stanisław
Moniuszko w 200 rocznicę urodzin”,

18 marca 2019 roku spotkanie pn. „Stanisława Leszczyńska bohaterska położna”,

29 kwietnia 2019 roku spotkanie pn., Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli jak
zrozumieć język młodzieży”,

20 maja 2019 roku spotkanie z Marcinem Nawrockim fotografem, trenerem
kreatywności, moderatorem burz mózgów podróżnikiem pn., Na średniowieczny koniec
świata. Opowieść o Camino de Santiago”,

24 czerwca 2019 roku spotkanie ze studentkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Bielska Podlaskiego zatytułowane ,,Jesienią życia pisane”,

28 października 2019 r. spotkanie na temat „Współczesne gwiazdorzenie –
internetowe wariacje filmowe”,

18 listopada 2019 r. spotkanie w ramach Saloniku Literackiego dotyczące polskich
laureatów Nagrody Nobla.

25.4. Dokształcanie
Pracownicy Biblioteki uczestniczą w seminariach, warsztatach i szkoleniach organizowanych
przez Książnicę Podlaską w Białymstoku oraz inne instytucje, fundacje i stowarzyszenia.
W 2019 roku brali udział:

28 lutego w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wniosków o dotację z programu
dotacyjnego ,,Niepodległa”,

8 maja w obchodach ,,Światowego Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza”
zorganizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku,

18 czerwca w spotkaniu szkoleniowym ,,Koalicje dla Niepodległej”, zorganizowanym
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,

26 czerwca w spotkaniu warsztatowym ,,Latająca Biblioteka Pomysłów” w Książnicy
Podlaskiej w Białymstoku,

27 czerwca w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Białymstoku ,,Potencjał środowisk wiejskich w edukacji kulturowej”,

16 października w szkoleniu ,,Obsługa systemu bibliotecznego MAK+”
zorganizowanym przez Książnicę Podlaską w Białymstoku,

6 listopada w konferencji bibliotek publicznych województwa podlaskiego
i podsumowaniu konkursu ,,Biblioteka miejscem innowacji”. Za udział w konkursie
biblioteka otrzymała Podziękowanie.
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25.5. Działalność na terenie powiatu
Biblioteka Publiczna pełni funkcję biblioteki powiatowej. Ma merytoryczny nadzór nad 15
placówkami bibliotecznymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Biblioteką Publiczną w Ciechanowcu,
Filią Biblioteczną w Winnej Poświętnej,
Filią Biblioteczną w Pobikrach,
Biblioteką Publiczną Gminy Czyżew – Osada,
Filią Publiczno-Szkolną w Dąbrowie Wielkiej,
Filią Publiczno- Szkolną w Rosochatem Kościelnym,
Biblioteką Publiczną Gminy Klukowo,
Filią Biblioteczną w Kuczynie,
Filią Biblioteczną w Wyszonkach Kościelnych,
Gminną Biblioteką Publiczną w Kuleszach Kościelnych,
Gminną Biblioteką Publiczną w Nowych Piekutach,
Biblioteką Publiczną Gminy Sokoły,
Filią Biblioteczną w Bruszewie,
Gminną Biblioteką Publiczną w Szepietowie,
Biblioteką Publiczną Gminy Kobylin Borzymy

W 2019 roku instruktor sporządził roczne i półroczne sprawozdania cyfrowe i opisowe
z rozwoju czytelnictwa bibliotek powiatu wysokomazowieckiego. Sprawozdania zostały
przekazane Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.
Instruktor odbył 2 wyjazdy do placówek bibliotecznych udzielając instruktażu w zakresie:
 Funkcjonowania i działalności Filii Bibliotecznej w Wyszonkach Kościelnych –
18 stycznia,
 „Zasad przeprowadzania kontroli księgozbioru (skontrum) w bibliotece publicznej”
w Bibliotece Publicznej Gminy Nowe Piekuty – 24 maja.
.
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26. Miejska Pływalnia Wodnik
Miejska Pływalnia Wodnik realizuje zadania w zakresie sportów wodnych i rekreacji.
Na pływalni było zatrudnionych 25 osób na podstawie umowy o pracę, co stanowi 20 etatów.
W okresie od stycznia do grudnia 2019r Miejska Pływalnia Wodnik otrzymała zgodnie
z zawartymi umowami za korzystanie uczniów z Pływalni następujące kwoty:
Szkoła Podstawowa 192 000zł , Miejski Zespół Szkół 120 000zł. Ponadto wpłynęła dotacja
z Urzędu Miasta do ceny biletu łącznie 640 000zł. Od marca 2019r rozpoczęła się realizacja
projektu „Umiem pływać” dotycząca nauki pływania uczniów klas I- III szkół podstawowych.
Z projektu skorzystało 77 grup dzieci; 33 w okresie od marca do czerwca i 44 grup od
września do grudnia. Każda grupa liczyła 15 osób, w ramach zajęć nauki pływania odbyło się
20 lekcji.
W celu zmniejszenia wydatków pływalni, na początku 2019r odbyło się zapytanie cenowe w
sprawie dostawy chemii basenowej i środków czystości. W wyniku przeprowadzonego
zapytania wyłoniono trzy firmy, które dostarczają preparaty a są to:
-Blue Point sp. z o.o. Białystok
- CHEM - KWAS Jeziorany
-Feniks Chemia Zambrów
W minionym roku współpracowaliśmy z firmą Cawik Jarosław Markowski, zajmującą się
konserwacją wentylacji i firmą ICE-Pol zajmującą się przeglądami pomp ciepła.
W 2019r odbył się konkurs na wykonanie usługi w zakresie poboru próbek i wykonanie
fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego badania wody basenowej wykorzystanej do
kąpieli w Miejskiej Pływalni Wodnik Wysokie Mazowieckie ul .Szpitalna 1 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). Badania prowadziła
firma JARS S.A. z Legionowa.
Basen cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, wyrażają swoją wdzięczność za miłą
obsługę. Dodatkowo relaksuje i łagodzi napięcie, a tym samym redukuje stres.
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26.1. Cennik
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG MIEJSKIEJ PŁYWALNI „WODNIK’’
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Cennik obowiązuje od 1 listopada 2017r.
CENNIK USŁUG MIEJSKIEJ PŁYWALNI „WODNIK’’
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Wejście jednorazowe: poniedziałek – piątek:
Bilet normalny
Bilet ulgowy
/ 1 godz.
/ 1 godz.
od 8.00 do 16.00
9,50 zł
8,50 zł
po 16.00 do 22.00
12,50 zł
9,50 zł
Wejście jednorazowe: sobota – niedziela – święta:

Bilet rodzinny
3 godz.
30,00 zł
40,00 zł

Godziny

Godziny
od 8.00 do 16.00
po 16.00 do 22.00

Bilet normalny
/ 1 godz.
11,50 zł
14,00 zł

Bilet ulgowy
/ 1 godz.
9,50 zł
11,00 zł

Bilet rodzinny
3 godz.
40,00 zł
50,00 zł

W 2019 r nie było zmian cennika

26.2. Struktura sprzedaży
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W ROKU 2019
Miesiąc

Ulgowe

Normalne

Grupowe

Rodzinne

Razem

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

509
547
752
490
440
549
792
939
532
669
694
538
7451

1261
1451
1562
999
923
824
1085
1191
963
1205
1344
1369
14177

882
470
1027
1168
1242
1017
2288
2651
2211
2445
2442
2097
19940

1540
1699
1841
1128
1154
973
282
102
1367
2329
1681
349
14445

4192
4167
5182
3785
3759
3363
4447
4883
5073
6648
6161
4353
56013

101

Najkorzystniejszy miesiąc sprzedaży biletów w roku 2019
Miesiąc
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Luty
Styczeń
Grudzień
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Marzec
Listopad
Październik
Razem

Ilość sprzedanych biletów
3363
3759
3785
4167
4192
4353
4447
4883
5073
5182
6161
6648
56 013

26.3. Dotacja
Rozliczenie dotacji przedmiotowej
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r
Dział 926 rozdział 92601 paragraf 2650
L Przedmiot
.p. dotacji

1

2

1

Dopłata do
ceny dla
jednostki
usługi

Jednostka Ilość
Stawka
miary
sprzedanych dotacji
wyrobów
(usług)
3
4
5

Dotacja
Należna
(4*5)

Przekazana Różnica
(6-7)

6

7

8

Ilość

649 750,80zł

640 000zł

9 750,80zł

56 013

11,60zł

Razem
Do przekazania z budżetu gminy
Do zwrotu do budżetu gminy

9 750,80zł
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26.4. Realizowane programy; ryczałt

Realizowane programy
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. Globart, netkomp, Park
linowy. 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 marca 2019r rozpoczęła się realizacja projektu „Umiem pływać” dotycząca nauki
pływania uczniów klas I- III szkół podstawowych. Z projektu skorzystało 77 grup dzieci; 33
w okresie od marca do czerwca i 44 grup od września do grudnia. Każda grupa liczyła 15
osób, w ramach zajęć nauki pływania odbyło się 20 lekcji.
Przez minione lata współpracowaliśmy z posiadaczami kart multi sport, ok systems oraz
vanitystyle, w wyniku czego ponad dwieście osób korzysta z pływalni w ciągu miesiąca.
Również Straż Pożarna jest naszym stałym klientem i korzysta z karnetów dla swoich
pracowników oraz 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. Kolejny rok
aktualizują karnety Grupa Biznes Polska oraz ZWKiEC. Z funduszu socjalnego kupowane są
karnety przez szkoły np. Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych, Szkoła Podstawowa oraz Miejski Zespół Szkół
w Wysokiem Mazowieckiem, Przedszkole Miejskie nr 1.
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.
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Ryczałt
Pływalnia na podstawie zawartych umów ze szkołami otrzymuje ryczałt za korzystanie
uczniów z basenu. Otrzymane kwoty brutto przedstawione są w tabeli poniżej.

Szkoła podstawowa
192 000

Rok
2019

Miejski Zespół Szkól
120 000

26.5. Przychody
Paragraf

Nazwa

Plan 2019r

Wykonanie 2019
kwota netto

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

20 000

16 865,40

0830

Wpływy z usług

1 883 158,46

909 352,15

0970

Wpływy z różnych dochodów

20 000

14 132,06

2650

Dotacja przedmiotowa

640 000

592 592,63 plus vat
47 407,37
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26.7. Koszty- struktura
§

Nazwa

1

Plan na
2019r.

2

Wykonanie za
2019r

3
2 054 440

4
1 634 914,87

20 000

2 251,42

764 040

727 601,55

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62 000

60 524,24

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

144 300

143 396,34

4120 Składki na Fundusz Pracy

20 000

17 006,86

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- z tytułu umowy
zlecenia

72 000

71 650,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

110 000

102 608,96

4260 Zakup energii

690 000

394 377,95

4270 Zakup usług remontowych

20 000

15 940,47

4280 Zakup usług zdrowotnych

3 000

0,00

100 000

54 486,20

4360 Zakup usług telefonii komórkowej

5 000

3 666,05

4430 Różne opłaty i składki

4 100

4 032,00

4440 Odpisy na ZFŚS

26 000

25 221,31

4480 Podatek od nieruchomości

10 000

9 465,00

4520 Opłaty na rzecz budżetu

1 000

752,07

4700 Szkolenia pracowników

3 000

1 834,45

Rozchody ogółem
Rozchody objęte normą
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4300 Zakup usług pozostałych
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26.8. Zatrudnienie

Miejska Pływalni Wodnik realizuje zadania w zakresie sportów wodnych i rekreacji.
Na pływalni na koniec 2019r było zatrudnionych 25 osób na umowę o pracę co stanowiło 20
pełnych etatów.
Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:
Dyrektor pływalni
Główny księgowy
Pomoc biurowa
Sprzedawcy biletów - 3 osoby
Sprzątaczki - 6 osób
Robotnicy gospodarczy - 3 osoby
Ratownicy - 10 osób ( 4,9 etatu)

26.9. Przeprowadzone remonty

Na pływalni jest zamontowany system wentylacyjny C 3624/06 do C 3625/06.
Dwa razy w roku były przeprowadzane 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.
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Konserwacją zajmuję się firma Cawik Wysokie Mazowieckie.
W minionym roku została przeprowadzona konserwacja pomp ciepła systemu powietrzewoda. 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 zajmowała się firma Jars
spółka z o.o. z Legionowa. 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.

26.10. Prognozy na przyszłość

Minęło już 13 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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27. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem
Mazowieckiem
27.1. Wprowadzenie.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem funkcjonuje w formie
zakładu budżetowego.
27.2. Cele i zadania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Podstawowym celem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest administrowanie zasobami
mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta Wysokie Mazowieckie
poprzez:
- wykonywanie remontów bieżących i prac konserwacyjnych zgodnie z Prawem Lokalowym;
- typowanie budynków do remontów kapitalnych oraz ich kontrola pod względem
wykonawstwa,
- świadczenie usług lokalnych dla ludności,
- bieżące naliczanie i egzekwowanie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych,
- świadczenie usług zleconych.
Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody
i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetu miasta. Przychodami
zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są wpłaty uzyskane z tytułu najmu lokali oraz
świadczonych usług, zaś rozchody zakładu przeznaczone są na prowadzenie działalności
bieżącej, remonty, inwestycje związane z odtworzeniem majątku.
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.
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy regulują :
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- Uchwała Nr XV/77/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Wysokie Mazowieckie;
- Uchwała Nr XLVII/193/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2018
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2018-2022.
27.3. Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Wszystkie prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dostosowywane były
sukcesywnie do potrzeb i możliwości mieszkańców

.

W 2019 roku zrealizowane zostały następujące inwestycje :
- wykonano dodatkowe balustrady przed budynkiem i do piwnicy przy budynkach 1 Maja 2,
1 Maja 4;
- wymieniono deski w ławkach przed budynkiem Armii Krajowej 1, Białostocka 28;
- wykonano częściową naprawę leżaka wodociągowego w piwnicy w budynku Ludowa 54;
- częściowo naprawiono dach na budynkach 1 Maja 3,1 Maja 5, 1 Maja 2, Ludowa 54pokryto papą termozgrzewalną ;
- wymieniono piony wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniach komunalnych w budynkach
1 Maja 4, Armii Krajowej 1, Armii Krajowej 2, Ludowa 9;
- wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniach komunalnych w budynkach 1 Maja 4,
Armii Krajowej 1, Ludowa 9, Ludowa 15;
- wykonano przerobienie oświetlenia klatek schodowych na czujniki ruchu w budynku Armii
Krajowej 2 oraz naprawiono czujniki ruchu na budynkach z oświetleniem na czujnik ruchu;
- zamontowano stojak na rowery przy budynku Ludowa 54;
- zamontowano nasady kominowej na budynku 1 Maja 2, Armii Krajowej 1;
- wykonano malowanie pasów miejsc postojowych przy budynku 1 Maja 2;
- wykonano remont mieszkań komunalnych w związku z realizacją listy mieszkaniowej
w budynkach 1 Maja 3, Ludowa 15, Jankowskiego 69, Przechodnia 2B;
- wymieniono zamki i wkładki do drzwi wejściowych do piwnic w budynkach Armii
Krajowej 6 (2szt.), Kościelna 51 (1szt).;
-wymieniono deski w piaskownicy 1 Maja 11, 11A, 11B, 11C; Jankowskiego 69, Białostocka
28;
- wykonano remont szlichty w śmietniku przy budynku 1 Maja 11, 11A, 11B, 11C;
Jankowskiego 69;
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- wykonano montaż nowych samozamykaczy w budynku Armii Krajowej 6, Kościelna 51;
- wykonano instalację elektryczną w piwnicy w budynku 1 Maja 7B, Ludowa 54;
- wykonano oświetlenie w części korytarza piwniczego w budynku Armii Krajowej 1;
- wykonano projekt organizacji ruchu drogowego przy budynku Armii Krajowej 6, Armii
Krajowej 4;
- wykonano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przy budynku Armii Krajowej 4,
Armii Krajowej 6;
- dokonano wymiany rynien i pasa podrynnowego na budynku Ludowa 9;
- wykonano nasadzenie krzewów przy budynku Ludowa 9;
- wykonano montaż lampy oświetleniowej nad wejściem do budynku Armii Krajowej 6;
- wykonano zamknięcie altan śmietnikowych na klucz wraz z naprawą wrót altany
śmietnikowej przy budynku Ludowa 9, Ludowa 15, Mickiewicza 2;
- wykonano rozplantowanie pospółki żwirowej na Targowisku Miejskim przy ulicy
Kościelnej;
- wykonano wymianę drzwi wejściowych do piwnic oraz remont posadzki przy drzwiach
wejściowych do budynku, polegający na wykonaniu nowej szlichty oraz położeniu płytek
terakoty w 2 klatkach schodowych przy budynku Ludowa 52;
- wykonano instalację domofonowej w budynku Ludowa 54 (w 3 klatkach schodowych 30
mieszkań);
- wykonano remont instalacji domofonową na budynku 1 Maja 4;
- wykonano oświetlenie klatek schodowych na czujniki ruchu na budynku 1 Maja 4;
- wymieniono zamki i klamki zatrzaskowe wraz z dorobieniem kluczy w I, II, III i IV klatce
schodowej w drzwiach wejściowych do piwnic na budynku 1 Maja 4;

27.4. Struktura, stan i gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
Mieszkaniowy zasób administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dzień
31 grudnia 2019 r. obejmuje 26 budynków mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej
23 824,19 m2 o łącznej ilości 562 mieszkań. W tych budynkach 293 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej 13 126,09 m2 jest własnością osób fizycznych, własnością
Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie jest 269 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni
użytkowej 10 698,10 m2 .
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Mieszkaniowy zasób administrowany przez ZGM

269
293

Własność osób
fizycznych
Własność gminy

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 269 mieszkań będących własnością Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na
dzień 31.12.2019r. 216 mieszkania to mieszkania komunalne, a 53 to mieszkania socjalne.
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
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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.

Mieszkania będące własnością Gminy

56

216
Mieszkania komunalne
Mieszkania socjalne

Wykaz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wg stanu na
dzień 31.12.2019 r.

Lp.

BUDYNEK

Ilość
mieszkań

Pwierzch.
ogółem
budynku m²

Powierzchni
a lokali
własnościowych m²

Ilość
lokali
własności
o-wych

Powierzchnia
lokali gminy
m²

Ilość
lokali
gminy

Części
działek
oddane w
wieczyste
użytkowan
ie w m²

1.

1 Maja 2

55

2 434,34

1 514,48

34

919,86

21

349,67

2.

1 Maja 3

45

1 788,47

1 145,15

28

643,32

17

354,18

3.

1 Maja 4

55

2 391,67

1 592,32

36

799,35

19

422,87

4.

1 Maja 5

45

1 773,83

861,13

22

912,70

23

192,69

5.

1 Maja 7b

11

526,11

389,71

8

136,40

3

143,44

6.

1 Maja 11

6

257,12

142,23

3

114,89

3

93,91

7.

1 Maja 11a

6

256,36

141,11

3

115,25

3

99,05

8.

1 Maja 11b

6

285,40

233,78

5

51,62

1

179,24

9.

1 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

647,81

13

261,04

5

260,86

13. Ludowa 15

12

429,11

143,54

4

285,57

8

60,00
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14. Ludowa 52

18

917,50

682,41

13

235,09

5

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

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

25. Armii Krajowej 4

9

406,02

406,02

9

OGÓŁEM

526

22 096,99

11 083,67

258

10 627,00

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

36

1 891,90

1 817,20

35

74,70

562

23 988,89

13 287,19

293

10 701,70

36

1 727,20

1 656,10

35

71,10

562

23 824,19

13 824,19

293

10 698,10

268

4224,36

1
269
1
269

27.5. Plany finansowo-rzeczowe na 2020r. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Aktualnie trwają zebrania wspólnot mieszkaniowych, na których ustalane są zakresy robót
remontowych. Na zebraniach już przeprowadzonych nie zgłoszono konieczności wykonania
większych remontów tylko bieżące utrzymanie nieruchomości.
Obecnie sporządzana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa instalacji gazowej
i centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Przechodnia 2A i 2B w Wysokiem
Mazowieckiem. Przetarg na dokumentację odbył się w listopadzie 2019r. Termin wykonania
przedmiotowej dokumentacji to 29.05.2020r. Został wybrany wykonawca, który złożył
najniższą ofertę na kwotę 17.800,00 zł brutto. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie
ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej gazyfikacji w tych
budynkach.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na bieżąco analizuje dostępne dofinansowania z Banku
Gospodarstwa Krajowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej , które to planuje pozyskać min. na: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(ul. Kościelna) oraz OZE na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych
przez ZGM.
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28. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
28.1. Informacje ogólne
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 28 w Wysokiem Mazowieckiem, REGON: 200410051,
NIP: 7221620331
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 23 416 600,00 zł.
Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 600 275,45 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
odprowadzanie ścieków,
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,
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8) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych itp.

28.2. Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie na etatach w roku 2019 wyniosło 95 osób.
Pracujący na etatach stan w dniu 31.12.2019 roku 91 osób , w tym 15 kobiet.
Administracja

9 pracowników,

Kadra inżynieryjno – techniczna

12 pracowników,

Pozostałe stanowiska

70 pracowników,

Zatrudnieni na kontraktach

1 osoba Prezes Zarządu .

Na przestrzeni całego roku 2019 zawarto umowy zlecenia z 43 osobami.
Zatrudnienie na etatach z podziałem na poszczególne działy kształtowało się następująco:
2019 r.
Dział

Ilość pracowników
na dzień 31.12.2019 r.

Struktura

Wodociągi i Kanalizacja
Miejskie , w tym:
oczyszczalnia ścieków 5
pracowników

21

23,1 %

Wodociągi Wiejskie

11

12,1 %

Ciepłownictwo

9

9,9 %

Komunalny

41

45,0 %

Administracja

9

9,9 %

Razem

91

100 %

Zatrudnienie w 2019 roku wzrosło o 2 etaty w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost
zanotowano w dziale miejskim Wodociągów i Kanalizacji oraz w dziale Wodociągów
wiejskich. Pozostałe potrzeby kadrowe Spółki zostały zaspokojone na okres prac sezonowych
zleceniobiorcami, w szczególności
zatrudnionymi przy układaniu kostki brukowej,
utrzymaniu czystości w mieście, podczyszczaniu zebranych selektywnie odpadów.

28.3. Działalność produkcyjno – usługowa spółki

115

Podstawą działalności Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Wysokiem Mazowieckiem jest sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków.
Spółka prowadzi swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wysokie Mazowieckie , Gminy Zambrów
i Gminy Klukowo. Głównymi klientami są mieszkańcy, tj. klienci indywidualni, a także
instytucje i firmy.

1) Dział Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej
Dział Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej głównie zajmuje się dostawą wody dla
mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie oraz firm, konserwacją i utrzymaniem stacji
uzdatniania wody i sieci wodociągowej, budową sieci, przyłączy i innych prac zleconych oraz
obsługą Miejskiej Oczyszczalni ścieków, odprowadzaniem ścieków i konserwacją miejskiej
sieci sanitarnej.
W okresie od 01.01.2019 r. 31.12.2019 r. sprzedaż wody w mieście wyniosła - 1 035,9 tys m 3
i zmalała o 10,8% w stosunku do roku poprzedniego. Dla potrzeb własnych tj. na płukanie
odżelaziaczy, płukanie technologiczne sieci i straty na awariach zużyto 130, 8 tys m3 wody.
W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych:
- usunięto 27 awarii wodociągowych na sieci głównej i rozdzielczej w mieście Wysokie
Mazowieckie,
- wybudowano 87 przyłączy wodociągowych o długości 1,32 km w mieście Wysokie
Mazowieckie,
- przebudowano 71 szt. przyłączy wodociągowych (wymieniono na nowe, bo stare przyłącza
z rur stalowych były tak skorodowane, że remont ich był nieopłacalny),
- wyremontowano hydranty 7 szt. , wymieniono 6 zasuw wodociągowych,
- zainstalowano 17 szt. wodomierzy ( w tym 5 podliczników) u odbiorców oraz 109 sztuk
wymieniono po okresie legalizacji,
- zimą i wiosną wykonano płukanie technologiczne całej sieci wodociągowej.
Oprócz wykonywania ww. czynności pracownicy działu byli zatrudniani na następujących
budowach na terenie miasta:
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pileckiego,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kamieńskiego,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Miłosza,
- budowa sieci wodociągowej Obwodnica II ,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ludowej.
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Przychody netto w Dziale Wodociągów w 2019 r. wyniosły 3 045 634,51 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. 31.12.2019 r. przyjęto do kanalizacji 337,2 tys. m3 ścieków. Ilość
odprowadzonych ścieków dla mieszkańców miasta ustalana jest na podstawie zużycia wody.
W okresie tym brygada remontowa wykonała następujące zadania:
- wykonano 78 szt. przyłączy do kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,97 km i 17szt. do
kanalizacji deszczowej,
- wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta, samochodem
specjalistycznym SW-21 oraz samochodem WUKO-Jelcz,
- usunięto 36 awarii na sieci sanitarnej,
- wykonano remonty bieżące studni sanitarnych i części sieci.
Oprócz wykonywania ww. czynności pracownicy działu byli zatrudniani na następujących
budowach na terenie miasta:
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Obwodnica II,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pileckiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamieńskiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłosza,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podlaskiej,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stadionowej ,
- budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej,
- budowa kanału deszczowego w drodze 064 obok Kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej.

Przychody netto w Dziale Kanalizacji w 2019 r. wyniosły 1 483 891,20 zł.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków przyjęła i oczyściła wraz z wodami opadowymi 455, 2 tys.
m3 ścieków.

2) Dział Wodociągów Wiejskich
Dział Wodociągów Wiejskich zajmuje się przede wszystkim dostawą wody dla mieszkańców
Gminy Wysokie Mazowieckie, Gminy Zambrów i Gminy Klukowo. Zasoby wody, wielkość
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ujęć oraz stan stacji uzdatniania wody umożliwiają również zaspokajanie zgłaszanych potrzeb
gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Spółka systematycznie planuje rozszerzać
obszar świadczenia usług w zakresie dostawy wody w wyniku podłączenia do sieci
wodociągowej gmin ościennych. Obecnie, oprócz Gminy Wysokie Mazowieckie, Zambrów
i Klukowo Spółka dostarcza wodę do Gminy Nowe Piekuty, Kołaki Kościelne i Kulesze
Kościelne.
Innym zadaniem Działu jest konserwacja i utrzymanie sieci wodociągowej oraz ośmiu stacji
uzdatniania wody: Jabłonka Kościelna, Mazury, Kalinowo-Czosnowo, PrzeździeckoMroczki, Poryte-Jabłoń, Łosie-Dołęgi, Wyszonki Kościelne i Piętki-Gręzki.
Oprócz zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład zajmuje się również zbiorowym
odprowadzaniem ścieków z teneu Gminy Zambrów i Wysokie Mazowieckie. Ścieki z terenu
Gminy Zambrów w większości odprowadzane są na miejską oczyszczalnie ścieków
w Zambrowie, z wyjątkiem miejscowości Poryte-Jabłoń oczyszczane są w gminnej
oczyszczalni ścieków w Porytem-Jabłoń. Na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
skanalizowana jest miejscowości Brzóski-Falki z której ścieki oczyszczane są w oczyszczalni
ścieków wybudowanej w 2019 r w tej miejscowości.
Niezależnie od prowadzonej działalności na terenie gmin dział wykonuje dodatkowe prace
zlecone głównie budowa sieci wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.
Do obowiązków Działu Wodociągów Wiejskich należy zatem konserwacja i utrzymanie
dwóch biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Poryte-Jabłoń, Brzóski-Falki
oraz konserwacja i utrzymanie siedmiu strefowych przepompowni ścieków: Poryte-Jabłoń,
Nagórki-Jabłoń, Wola Zambrowska i Cieciorki oraz trzech w miejscowości Brzóski-Falki.
3) Działalność podstawowa na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedaż wody wyniosła 809 923 m3 w tym:
- woda dostarczona do gospodarstw domowych - 416 300 m3
- do innych odbiorców - 390 623 m3
Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Wysokie
Mazowieckie realizowana jest od 1 lutego 2020r.
4) Działalność podstawowa na terenie Gminy Zambrów
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedaż wody dla gospodarstw domowych
wyniosła 545 090 m3
Od mieszkańców z terenu gminy zebrano 31 218 m3 ścieków.

5) Działalność podstawowa na terenie Gminy Klukowo
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W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedaż wody dla gospodarstw domowych
wyniosła 414 775 m3
W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych
usunięto 38 awarie sieci wodociągowej w tym:
- 20 awarii na sieciach rozdzielczych,
- 18 awarii na przyłączach domowych.
Wybudowano 3 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 0,150 km i 2 szt. przyłączy
kanalizacyjnych. Wymieniono 10 szt. hydrantów p.poż. (naprawiono 6 szt.) ,
17 szt. zasuw domowych. Przeprowadzono regularne płukanie technologiczne sieci
wodociągowej. Wykonano przeglądy okresowe układów technologicznych na wszystkich
stacjach uzdatniania wody i przegląd sieci wodociągowej magistralnej przynależnej do SUW
Wyszonki Kościelne.

Przychody ogółem w Dziale Wodociągów Wiejskich za 2019 r. wyniosły 4 878 304,19 zł
Gmina Wysokie Mazowieckie - 1 549 142,11 zł ,
Gmina Zambrów - 1 905 980,80 zł ,
Gmina Klukowo - 1 121 546,48 zł ,
Gmina Zambrów ( kanalizacja) - 301 634,80 zł.

6) Dział Ciepłownictwa

Spółka dostarcza ciepło odbiorcom z dwóch własnych źródeł ciepła tj. z kotłowni osiedlowej
„Pułaskiego” przy ul. Długiej 15 siecią niskoparametrową i Ciepłowni Miejskie przy
ul. Długiej 53 siecią wysokoparametrową. Kotłownia osiedlowa ”Pułaskiego” przy ul. Długiej
15 o mocy zainstalowanej 4,5 MWt opalana gazem ziemnym GZ-50 wyposażona jest w trzy
kotły wodne, stalowe niskotemperaturowe dostarcza czynnik grzewczy tylko na CO
w sezonie grzewczym. Ciepłownia Miejska przy ul. Długiej 53 opalana jest gazem ziemnym
wysokometanowym GZ-50, wyposażona w dwa kotły wodne wysokotemperaturowe o łącznej
mocy cieplnej 5,90 MWt, dostarcza czynnik grzewczy na CO i CWU przez cały rok.
W okresie sprawozdawczym sprzedano odbiorcom 44 763,9 GJ energii cieplnej.
Struktura sprzedaży:
-Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZGM, Wspólnoty
Mieszkaniowej) - około 60 %
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-Obiekty użyteczności publicznej (Szpital, Miejski Zespół Szkół, Urzędy, Przedszkola i inne)około 35%
-Pozostałe (handel i usługi) - około 5%
Bilans cieplny na dzień na dzień 31.12.2019r.
Moc zainstalowana w kotłowniach - 10,4000MW
Moc zamówiona przez odbiorców - 7,8895MW
Moc na potrzeby własne -

0,3900MW

Straty mocy na przesyle

0,3500MW
8,6295MW

Rezerwa mocy: 10,4000MW-8,6295MW=1,7705MW
Zakłada się, że nowoprojektowane budownictwo wielorodzinne, zlokalizowane poza miejską
siecią ciepłowniczą, będzie zaopatrywane w ciepło z lokalnych kotłowni opalanych gazem
ziemnym.
Sieci ciepłownicze:
1. Sieć miejska wysokoparametrowa o długości (z przyłączami 3338,6 mb w tym:
w technologii rur kanałowych 2044,6mb, w technologii rur preizolowanych 1294mb,
w której nośnikiem ciepła jest woda o temp. 130℃ w rurociągu zasilającym i 70℃
w rurociągu powrotnym, zasilanie z ciepłowni miejskiej przy ul. Długiej 53.
2. Osiedlowa sieć ciepłownicza niskoparametrowa o długości ( z przyłączami)
1533,50m; w tym w technologii rur kanałowych-1110,5m, w technologii rur
preizolowanych-423,00 w której nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze 85/65 ℃
(dostarczająca czynnik grzewczy tylko w sezonie grzewczym na CO)

Węzły cieplne:
Dostawa ciepła odbiorcom z sieci wysokoparametrowej odbywa się poprzez 28 węzły
cieplne, w tym;
-grupowe węzły cieplne dostawcy -7 szt.
-grupowe węzły cieplne odbiorcy -3 szt.
- indywidualne węzły cieplne odbiorcy -18 szt.
Indywidualne i grupowe węzły cieplne odbiorców wyposażone są w automatyczną regulację
dostawy i odbioru ciepła.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykonano:
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1) Ciepłownia Miejska przy ul. Długiej 53:
-bieżąca konserwacja i remonty instalacji technologicznej i armatury,
-bieżąca konserwacja i remonty instalacji i urządzeń elektrycznych,
-bieżąca konserwacja i remonty instalacji uzdatniania wody,
-naprawa i wymiana części w kotle TURBOMAT RN- 2600 firmy VIESSMAN,
-przegląd systemu detekcji gazu (kalibracja systemu wymiana czujników gazu).
2) Sieć ciepłownicza wysokoparametrowa:
-przebudowę sieć ciepłowniczo na wysokoparametrowa pomiędzy budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi nr 106, nr 104, nr 102 przy ul. Ludowej, wybudowano przyłącze do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ludowej nr 96 oraz przyłącze do nowo
wybudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ludowej 92 (2xDn 65179,1mb, 2xDn 50-6mb, 2-Dn 40-39,5mb),
-przeglądy i konserwacje armatury w komorach ciepłowniczych (zawory, manometry,
termometry).
3) Węzły cieplne:
- w budynku przy ul. Ludowej 106 i w miejsce starego wyeksploatowanego węzła zakupiono
i podłączono nowy węzeł,
-bieżące naprawy zużytych części w węźle (wymieniono 2 pompy cyrkulacyjne, 2 siłowniki
oraz zawór regulacyjny w miejsce wyeksploatowanych),
-przegląd i konserwacja armatury w węzłach ciepłowniczych (zawory, manometry,
termometry).
4) Kotłownia osiedlowa „Pułaskiego” przy ul. Długiej 15:
-bieżąca konserwacja i remonty instalacji technologicznej i armatury,
-bieżąca konserwacja i remonty instalacji i urządzeń elektrycznych,
-bieżąca konserwacja i remonty instalacji uzdatniania wody,
-przegląd systemu detekcji gazu (kalibracja systemu wymiana czujników gazu).
5) Sieć ciepłownicza niskotemperaturowa:
-przeglądy i konserwacje armatury w komorach ciepłowniczych (zawory, manometry,
termometry).
-wymiana ciepłomierzy
Przychody Działu Ciepłownictwa za rok 2019 wyniosły 3 529 633,18 zł
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7) Dział Komunalny
Dział Oczyszczania świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenu Miasta
i Gminy Wysokie Mazowieckie oraz z terenu Gminy Kulesze Kościelne. Zajmuje się również
wywozem nieczystości płynnych, sprzedażą i dzierżawą pojemników, obsługą miejskiego
wysypiska śmieci, letnim i zimowym utrzymaniem ulic i chodników, recyklingiem surowców
wtórnych (opakowania z papieru, szkła, plastiku, metalu), czyszczeniem kratek i studni
deszczowych na ulicach miejskich oraz wykonaniem prac porządkowych zleconych.

W okresie 2019 roku z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie wywieziono 2 439,14 t
odpadów, w tym:
- zebranych od mieszkańców – 1778,77 t
- zebranych z firm - 660,37 t ( w wyniku podpisanych umów )
W tym samym okresie z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie wywieziono – 556,62 t w tym:
- zebranych od mieszkańców – 499,14 t
- zebranych z firm - 57,48 t ( w wyniku podpisanych umów )
Z terenu Gminy Kulesze Kościelne zebrano 304,68 t odpadów, w tym:
- zebranych od mieszkańców – 273,44 t
- zebranych z firm – 31,24 t
W wyniku prowadzonego recyklingu odzyskano 730,5 t surowców wtórnych.
Przychody Działu Oczyszczania za 2019 rok wyniosły 2 439 498,84zł

W dziale Zieleni roboty ograniczyły się do prac zleconych przez Urząd Miasta. Zakres prac
w okresie sprawozdawczym obejmował utrzymanie terenów zielonych i infrastruktury
w parkach miejskich, min. koszenie trawników, podcięcie drzew, remonty ławek parkowych.
Przychody Działu Zieleni za 2019 rok wyniosły 197 795,63 zł

W Dziale Drogowym w okresie sprawozdawczym wykonano:
- bieżące utrzymanie i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich,
- utrzymanie nawierzchni chodników z kostki polbruk oraz bieżące utrzymanie nawierzchni
ulic,
- bieżące utrzymanie ulic żwirowych,
122

- montaż i demontaż ozdób choinkowych na latarniach ulicznych,
- oflagowanie miasta na uroczystości narodowe.
Przychody Działu Drogowego za 2019 rok wyniosły 74 263,73 zł

Pracownicy działu Komunalnego w 2019 roku wykonali:
1) w zakresie zadań zleconych przez Gminę Miejską
- budowa chodników przy ul. Kochanowskiego i zjazdów ul. Staszica i Obrońców Miasta,
- montaż słupków i siatki na Stadionie Miejskim,
2) na zlecenie innych podmiotów gospodarczych
- wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem,
- ułożenie nawierzchni z kostki polbruk przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem.
Przychody z tytułu usług dodatkowych za 2019 rok wyniosły - 518 064,55 zł

W wyniku wygranych przetargów i pozostałych zleceń w 2019 roku wykonano :
- przebudowę drogi powiatowej nr 2072B na odcinku ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem,
- budowę drogi od ul. 1 Maja do ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem wraz
z infrastruktura techniczną ( kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociągowa),
- przebudowę ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem,
- budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem
Mazowieckiem.
Przychody z wyżej wymienionych robót za 2019 rok wyniosły 10 939 141,57 zł

W Dziale Transportu wykonano bieżące prace remontowe i konserwacyjne taboru
samochodowego i sprzętu kopiącego. W okresie zimowym kierowcy i operatorzy
uczestniczyli w „akcji zimowej”. W ramach robót zleconych pracownicy uczestniczyli
w pracach przy pozimowym sprzątaniu ulic, mechanicznym oczyszczaniu ulic miasta oraz
koszeniu trawników.
Usługi transportowe wykonywane były głównie na potrzeby innych działów wewnątrz Spółki.
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28.4. Inwestycje
W okresie sprawozdawczym Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem z własnych środków finansowych wybudował
i przyjął na stan następujące inwestycje: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w
ul. Kamieńskiego, ul. Pileckiego, ul. Miłosza, sieć wodociągowa w ul. Ludowej oraz sieć
ciepłownicza na Osiedlu Centrum w Wysokiem Mazowieckiem. Ogółem na inwestycje
wydatkowano kwotę 714,1 tys. zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono również środki trwałe na ogólną wartość 724,6 tys. zł,
m.in.: ciągnik rolniczy z pługiem i zamiatarką, samochód Star 266 –beczkowóz, agregat
prądotwórczy na przyczepie, zagęszczarki-3 szt, kosiarkę samojezdną, igłofiltry z osprzętem
i pompą, walec LP, zamiatarkę ciągnioną, urządzenie wysokociśnieniowe na przyczepce,
szafę sterowniczą z oprogramowaniem i system dezynfekcji ZORRO-2 mobilny.

W roku 2020 Zarząd planuje prowadzić inwestycje polegające na budowie kanalizacji
sanitarnej na dalszych ulicach Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej, przebudowie
sieci ciepłowniczej przy Ciepłowni ul. Długa 53. Zaplanowano również wykonanie koncepcji
i projektów na wymianę kotłów na Ciepłowni przy ul. Długiej 15 oraz budowę zbiorników
wody pitnej na SUW w Wysokiem Mazowieckiem. Plan zakupu środków trwałych
przewiduje zakup dwóch samochodów przystosowanych jako pogotowie wodociągowe,
koparki gąsienicowej i auto-lawety do jej przewozu.
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29. Podsumowanie
Rok 2019 był dla miasta Wysokie Mazowieckie kolejnym, w którym skutecznie realizowano
założone cele.
Stale prowadzone są działania związane z poprawą jakości życia mieszkańców.
Kontynuowano m.in. zadania inwestycyjne związane ze zwiększeniem możliwości
i atrakcyjności miasta, a także poprawiające jakość środowiska miejskiego.
Podnoszenie komfortu życia mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę
techniczną i społeczną, aby przyspieszyć realizację zaplanowanych zadań i inwestycji
czynione są starania mające na celu pozyskanie środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych.
W 2019r Samorząd Miasta pozyskał łącznie 11 876 561,00 zł dofinansowania ze środków
zewnętrznych na realizację przedsięwzięć, z czego ponad 10 mln zł to środki z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Działania prowadzone przez samorząd rokrocznie są doceniane i uwzględnione
w samorządowych rankingach.

Burmistrz Miasta
/–/
Jarosław Siekierko
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