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l.

Gmina Knyszyn - opis i demografia.

Gmina Knyszyn poloZona jest w obrgbie Wysoczyzny Bialostockiej w Srodkowej czgSci
wojew6dztwa podlaskiego w powiecie monieckim. Gmina Knyszyn graniczy z nastgpuj4cymi
gminami: Moriki, Czama Bialostocka, Krypno, Dobrzyniewo KoScielne, Jasion6wka.
Powierzchnia Gminy Knyszyn w granicach administracyjnych wynosi ok. 127 km' (w
tym miasto Knyszyn 24 krn2), co stanowi 0,630 powierzchni wojew6dztwa podlaskiego i
9,2o/o powierzchni powiatu monieckiego.
Administracyjnie gmina podzielona jest na miasto Knyszyn i l6 wsi, w tym na 14 solectw
(Chobotki, Czechowizna, Grqdy, Guzy, Jaskra, Kalin6wka KoScielna, lhyszyn-Zamek,
Nowiny Kasjerskie, Nowiny-Zdroje, Ogrodniki, Poniklica, Wodzil6wka, Wojt6wce,
Zofi6wka).
W Gminie Knyszyn funkcjonujq nastgpujqce jednostki:
Urz4d Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 3919-120 Knyszyn.
Kierownik jednostki: Burmistrz Knyszyna - Jaroslaw Antoni Chmielewski.
2) Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Knyszynie, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn.
Kierownik jednostki: Kierownik - vacat.
3) Zesp6l Szk6l Og6lnoksztalc4cych w Knyszynie, ul. Bialostocka3619-120 Knyszyn.
Kierownik jednostki: Dyrektor - Magdalena Tyworiczuk.
4) Zesp6l Szk6l w Kalin6wce KoScielnej, Kalin6wka KoScielna3619-120 Knyszyn.
Kierownik jednostki: Dyrektor - Marta Joanna Bartnik.
5) Obsluga Finansowo-Ksiggowa Szk6l Gminy Knyszyn, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn.
Kierownik jednostki: Kierownik - Urszula Marta Pulawska.
6) Knyszyriski OSrodek Kultury, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn.
Kierownik jednostki: Dyrektor - Jadwiga Konopko.
7) Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Grodzieriska 9619-120 Knyszyn.
Kierownik jednostki: Dyrektor - Ludmila Lapihska.
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Gmina Knyszyn naleZy do nastgpuj4cych stowarzyszef:
Stowarzyszenia Gmin G6rnej Narwi,
Kr6lewskiego GoScirica Podlasia.
Lokalnej Grupy Dzialania Puszczy Knyszyriskiej,
Zwi4zku Gmin Wiejskich RP,
Zwiqzku Komunalnego Biebrza.

W okresie od pocz4tku do kofca 2019 roku liczba stalych mieszkanek i mieszkaric6w
gminy zmniejszyla sig o 33 os6b, przez co na dziefi 3l grudnia 2019 roku wynosila 4642
os6b, w tym 2339 kobiet i 2303 mEilczyzn.
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W 2019 roku urodzilo sig w gminie 45 os6b, w tym 23 dziewczynek i 22 cl'fiopc6w, a zmarlo
59 os6b. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. wyni6sl - 14.
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Realizacja polityk, program6w i strategii.

W Gminie Knyszyn w 2019 r. obowipywaly nastgpuj4ce dokumenty strategiczne:
1) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Knyszyn na lata 2016 2020 z perspektywq na lata
2021-2023 - Uchwala Nr XV/l2ll16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 15 marca 2016

-

r.

2)
3)
4)
5)

Gminny Program Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017 - 2023 - Uchwala Nr
XXXIll262l18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 kwietnia 2018 r.
Plan Odnowy MiejscowoSci Knyszyn - Uchwala Nr XXXIIll2l3llD Rady Miejskiej w
Knyszynie zdnia29 czerwca 2010 r.
Plan Odnowy MiejscowoSci Kalin6wka KoScielna - Uchwala Nr XXXIII/214109 Rady
Miejskiej w Knyszynie z dnia29 czerwca 2010 r.
Plan Odnowy MiejscowoSci Gr4dy - Uchwala Nr XYlll6ll2 Rady Miejskiej w
Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r.

6)

-

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Knyszyn na lata 2016 2019 z perspektyw4 na
lata 2020 2023 - Uchwala Nr XIIVI 13116 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28
stycznia 2016 r.
Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierz4t

-

7)
8)

na terenie gniny Knyszyn w roku 2019
Knyszynie z dnia29 marca2Ol9 r.

-

Uchwala nr Yl31ll9 Rady Miejskiej w

z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami
z dnia 24 kwietnia20}3 r. o dzialalnoSci po2ytku
o wolontariacie na lata 2020 - 2023 - Uchwala nr XIlU79l19 Rady

Program wsp6lpracy Gminy Knyszyn
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

publicznego i
Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.
9) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Knyszyn - Uchwala Nr Xl72ll5 Rady
Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 wrzeSnia20l5 r.
10)Program usuwania azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu Gminy Knyszyn na

lata20ll

-2032.

ll)Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowyn Zasobem Gminy Knyszyn na lata
2016 - 2020" - Uchwala Nr XII/98/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia
2015 r.

l2)Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Knyszyn - Uchwala Nr XXXIIllllgl2DD} Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30

listopada 2000 r.
l3)Plan Wykorzystania Zasobu NieruchomoSci Gminy Knyszyn na okres 3 lat - Zarzqdzenie
Nr l77116 Burmistrza Knyszyna z dnia22 czerwca2016 r.
14)Projekt zaloilefi do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczn4 i paliwa gazowe dla
gniny Knyszyn na lata 2015-2030 - Uchwala Nr )073115 Rady Miejskiej w Knyszynie z
dnia29 wrzeSnia 2015 r.
15) Gminny program profilaktyki
rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz
przeciwdzialania narkomanii na 2019 r.
Uchwala Nr lllll0ll8 Rady Miejskiej w
Knyszynie z dnia 28 grudnia 2018 r .
l6)Gminna Strategia Rozwipywania Problem6w Spolecznych Gminy Knyszyn nalata20lT
- 2021 - Uchwala Nr III/13/l I Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011 r.
l7) Gminny program wspierania rodziny dla Gminy Knyszyn na lata 2017 2019 - Uchwala
Nr XVI/224117 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 wrze6nia20l7 r.
18) Gminny program przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na lata 2016 - 2022 - Uchwala Nr XVII/I38/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z
dnia 30 czerwca20l6 r.
19)Pomoc gminy w zakresie do2ywiania na lata 2014-2020 - Uchwala Nr XXXIIll263ll4
Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 5 listopada 2014 r.
20) Programu Oslonowego w Gminie Knyszyn dla potrzeb realizacji wieloletniego rz4dowego
programu ,,Posilek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 - Uchwala Nr IV/I9/19 Rady
Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r.
2l) Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin4 - Uchwala Nr XXIX/207106
Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 27 kwietnia2006 r.

i

-

-

DzialalnoS6 BurmistrzaKnyszynaw 2019 r. oparta zostala na zapisach w/w dokument6w,
przedstawiona zwiglle w niniejszym dokumencie oraz szczeg6lowo w informacjach i
sprawozdawczoSci przedlohonej pod obrady Rady Miejskiej w Knyszynie.

3.

Finanse gminy.

Dochody Gminv Kn
Subwencje
Dotacie
Dochody wlasne
Dochody lqcznie

b乙

Dochody wlasne
Podatck CIT
Podatck PIT

w 2019 r. wg 2r6del
8.958.806,00 zl
10.425.883959 zl
6.058。 409.40 zl
25。 443.098。 99

'szyn

zl

w 2019 r. wg zr6del
18.329,85 zl
2.014.904.00 zl

Podatki i oplatv lokalne

2.396.662,45 zl

Pozostale dochody

1.628.513,10 zl

Dochody wlasne lacznie

6.085.409,40 zl

１

Na dochody wlasne gminy skladajq sig:
udzialy z tytulu podatku dochodowego od os6b frzycznych (podatek PIT),
udzialy z tytulu podatku dochodowego od prawnych (podatek CIT),
podatki i oplaty lokalne, tj:
a) podatek od nieruchomoSci,
b) podatek rolny,
c) podatek le6ny,
d) podatek od Srodk6w transportowych,
4) podatek od czynno6ci cywilnoprawnych,
5) odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat oraz innych wplyw6w,
6) wptywy z oplaty skarbowej,
7\ wplywy z oplaty targowej,
8) wplywy z oplaty eksploatacyjnej,
9) wplywy pobrane na podstawie odrgbnych ustaw,
l0) wplywy z oplat za wydanie pozwoleri na sprzeda2 napoj6w alkoholowych,
I I ) wplywy z oplat za zajEcie pasa drogowego,
l2)pozostale dochody gminy, tj. wplywy za dostawg wody odprowadzanie Sciek6w, za
odbi6r i wyw6z nieczystoSci plynnych, wplywy za dostawg energii cieplnej do mieszkari,
z przekszlalcenia prawa uZytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci, kary umowne,
n"ptywy z najmu, u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci, dzierlawy i sprzeduZy mienia
gminy, odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowych wplat, wplaty za
wy2ywienie w stol6wce szkolno-przedszkolnej.
２

３

i

Do oceny pozycji finansowej gminy na tle innych jednostek poslugujemy sig wskaznikiem
G. Jest to kwota podstawowych dochod6w podatkolvych na I mieszkarica gminy przyjgta do
obliczania subwencji wyr6wnawczej. Na 2019 rok wskaznik ten wynosil 717,53 zlotych,
natomiast na 2020 rok wynosi 778,57 zlotych. Analogiczne wskazniki dla kraju wynoszq
odpowiednio: 2019 rok - 1790,33 zlotych,2020 rok- 1956,15 zlotych.

Wydatki budzetu dzielq sig na maj4tkowe i bie24ce. W mySl ustawy o finansach
publicznych, do wydatk6w majqtkowych zalicza sig kwoty przeznaczone na: inwestycje i
zakupy inwestycyjne, zakupy i objgcie akcji i udzial6w oraz wniesienie wklad6w do sp6tek
prawa handlowego. Wszystkie pozostale wydatki to wydatki biezEce.

w2019■
atki
Gmin
Bieil4ce
(w tym pomoc spoleczna i oSwiata)
Maiatkowe
Wvdatki o261enl:

20.386.909,52
13.645.103,80
2.458.629,20
22.845.538,72

zl
zl
zl
zl

Po zabezpieczeniu Srodk6w w dzialach pomocy spolecznej oraz o5wiaty, wydatki bie2qce w
20 1 9 roku wynosily 6 .7 4l .805 ,72 zlotych.
Na zakladane wydatki w wysokoSci 24.639.623 zlotych wykonano je na poziomie
22.845.538,7 2 zlotych, co stanowi 92 %.
za 2019 r
W
Gminy Kn
Pomoc spoleczna
(Dzial Pomoc spoleczna. Rodzina)
OSwlata
Pozostale zadania gminy, w tym:
gospodarka mieszkaniowa,
leSnictwo,
kultura frzyczna,
obsluga dlugu publicznego,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
Gospodarka komunalna
Administracja publiczna, w tym:
Urzgdy gmin, w tym:
wynagrodzenia,
remonty budynku, koszty eksploatacyjne,
ubezpieczenia budynk6w,
uslugi telekomunikacyjne,
zakup material6w i wyposaZenia
Kultura
Transport i lacznoS6 (w tyrn drogi)
Rolnictwo i lowiectwo
Bezpieczeristwo
Ochrona zdrowia
Edukacyina opieka wychowawcza
Turystyka

h dzia16w

7.053.350,85 zl
6.591.752395 zl

280.842,74 zl
0,00 zl
82.092,69 zl
78.593,05 zl
16.580,00 zl
3.723.173,60 zl
2.708.630,30 zl
2.223.142,89 zl
1.505.822,09 zl
42.398,34 zl
9.582,13 zl
7.679,94 zl
104.292,86 zt
512.291,22 zl
594.870,32 zl
514.214.10 zl
200.425、 73 zl

324.847.75 zl
86.806.40 zl
43.452.09 zl

W strukturze wydatk6w ponad polowa Srodk6w (59,72 %) wydatkowana jest na o6wiatg i
pomoc spoleczn4. Wskaznik ten w stosunku do roku 2018 wykazuje tendencjg rosnqc4.
2.2019
Zadlu?enie Gminy Knyszyn (na 3l .12.2O19

r,

Kredyty
Po?yczki

1.901.171 zl

Zadluhenie og6lem:

2.349。 112 zl

447.941 zl

WigkszoS6 jednostek samorz4du terytorialnego ma potrzeby inwestycyjne, kt6re
przekraczajq mo2liwoSci ich bud2et6w. Aby sprosta6 tym potrzebom, samorz4dy siggajE wigc
po zewngtrzne 2r6dla finansowania, takie jak kredyty bankowe, po?yczki lub teZ emisja
instrument6w dluZnych.

Dlug, jeileli jest wykorzystywany w spos6b wla5ciwy, stanowi wydajny instrument
polityki fiskalnej, umo2liwiaj4cy dopasowanie strumieni koszt6w i korzySci plyn4cych z
aktyw6w majEtkowych w okresie ich ,,Zycia". Rozci4ganie w czasie obciqzeri zwiqzanych z
fi nansowaniem wytwar zania,dlugowiecznych" aktyw6w umo2liwia w spos6b sprawiedliwy
rozloZenie cigzaru budowy infrastruktury pomigdzy kilka pokoleri podatnik6w,kt6rzy bgdq z
tych aktyw6w korzystali.
Zadhfienie Gminy Knyszyn na koniec 2019 roku wynosilo 2.349.112 zlotych, co
stanowilo 9,32 oh wykonanych dochod6w. Zaci1gnigte kredyty przezrraczane sq na pokrycie
udzialu wlasnego w realizacji inwestycji, na kt6re pozyskano dofinansowanie ze Srodk6w
unijnych bqdL ze Srodk6w krajowych. Bior4c to pod uwagg nalely podkreSli6, 2e zaciqgnigte
kredyty wplywaj4 na powigkszenie maj4tku gminy, nie s4 przeznaczane na zapewnienie
biezqcej dzialalnoSci samorz4du.
Przy zakladanej nadwy2ce btdhetu (dodatniej r62nicy migdzy dochodami a wydatkami)
w kwocie 563.348 zl, rok budzetowy zakoicryl sig nadwyLkq budiletow4 na poziomie
2.597.560,27 zl, z czego kwota 1.498.829 zl pochodzEca z refundacji z budZetu Unii
Europejskiej przeznaczona zostala na splatg kredytu zaci4gnigtego na wyprzedzajqce
fi nansowanie zadania inwestycyj nego.

Dochody
Wvdatki
Wvnik bud2etu(dochodv‐ wvdatki)

Wykonanie

Plan
25.202.971300 Zl
24.639.623.00 zl
563.348.00 zl

25.443.098.99 zl

22.845.538,72 zl
2.597.560.27 zl

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, na koniec roku bud2etowego
wykonane wydatki biez4ce nie mog4 byt, vtyzsze niz wykonane dochody bie24ce. W
przlpadku budzetu gminy Knyszyn na 2019 rok lvym6g wynikajqcy z tego artykulu zostal
spelniony, gdyl:
- wykonane dochody bieh4ce zarok 2019 wyniosly 23.965.735,54 zl (w tym kwota 1.498.829
zl pochodz4ca z refundacji z bud2etu UE przeznaczona obligatoryjnie na splatg kredyu)
- wykonane wydatki biehqce zarok 2019 wyniosly 20.386.909,52 zl.

l)

W 2019 roku w ramach budzetu:
byl wyodrgbniony fundusz solecki w rozumieniu ustawy

z

dnia

2l

lutego 2014 roku

funduszu soleckim,

2) nie bylo wydzielonej czgSci, o
3)
4.

kt6rej wydatkowaniu decydowali bezpoSrednio

mieszkaricy tzw. bud2et obywatelski,
nie realizowano inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa to instrument wieloletniego planowania finansowego w
jednostkach samorz4du terytorialnego. Wprowadzona zostala ustaw4 z dnia27 sierpnia2009
roku o finansach publicznych (art. 226-232). Po raz pierwszy WPF zostala opracowana w
201I roku. Inicjatywa w sprawie sporz4dzenia projektu uchwaly w sprawie WFP i jej zmiany
nale?y wyl4cznie do zarz1dujednostki samorz4du terytorialnego. WPF obejmuje prognozg
m.in. takich parametr6w budzetowych jednostki samorzqdu terytorialnego, jak:
dochody biel4ce oraz wydatki bie24ce budzetu,
dochody maj4tkowe orazwydatki majqtkowe budzetu,

l)
2)

3)

4)

wynik budzetu wrazze wskazaniem przeznaczenia nadwy2ki albo sposobu sfinansowania
deficytu,
przychody i rozchody bud2etu, z uwzglgdnieniem dlugu zaci4gnigtego oraz planowanego
do zaci4gnigcia.

Obligatoryjnym elementem WFP jest r6wnie2 kwota dlugu jednostki samorz4du
terytorialnego wftv ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego splaty, fakultatywnym zaS
upowaZnienie dla organu wykonawczego do zaci1gania zobowi4zah. Ustawodawca nakazuje
ponadto, aby czg(t, skladow4 WFP stanowily obja6nienia przyjgtych wartoSci. WPF obejmuje
okres roku budZetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozg kwoty dlugu
sporzqdza sig na okres, na kt6ry zaci4gnigto oraz planuje sig zaci4gn4i zobowi4zaria.

W

Wieloletniej Prognozie Finansowej obowi4zuj4cej

nastgpuj 4ce zadania wiel ol etnie

Zadaniabiezqce
,,Jagielloriski Knyszyn

l)

-

w 2019 roku przewidziano

:

kampania promocyjna Gminy Knyszyn".

Zadania inwestycyjne:

l) ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodoci4gowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji",
2) ,,Budowa Sciezki rowerowej, dzialkaNr 1700/2 (GoSciniec) - wspieranie turystyki",
3) ,,Budowa wieZy widokowej w Knyszynie",
4) ,,Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie zapewnienie miejsca rekreacji dla
mieszkaric6w",
,,Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie",
zwigkszenie atrakcyjnoSci turystycznej gminy
,,Rewitalizacja Rynku w Knyszynie
Knyszyn",
7) ,,Budowa przydomowych oczyszczalni Sciek6w na terenie gminy Knyszyn",
8) ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofi6wce",
,,Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola",
poprawa
10) ,,Budowa sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji
",
izacyj
nej
wodoci4gowej
i
kanal
infrastruktury
pozyskanie energii
I l) ,,MontaZ kolektor6w slonecznych na terenie gminy Knyszyn
slonecznej do ogrzewania wody",
I 2),,Rewit alizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie"
l3) ,,Budowa drogi od ul. KoScielnej do Obozowej - poprawa infrastruktury dr6g gminnych
w m. Knyszyn",
l4) ,,Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Knyszynie - Zamku",
15) ,,Modemizacja boiska w Gr4dach - poprawa warunk6w Zyciamieszkaric6w",
16) ,,Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie",
17) ,,Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego, w Knyszynie",
l8) ,,Przebudowa ul. P6lnocnej w Knyszynie - poprawa infrastruktury drogowej".

5)
6)

-

9)

-

-

5.

Finanse jednostek organizacyjnych.

i

W planach finansowych (w KOK w Knyszynie SP ZOZ w Knyszynie plan
przychod6w i koszt6w) jednostek organizacyjnych Gminy Knyszyn w 2019 r. przewidziano
nastgpuj4ce dochody i wydatki:
Nazwa jednostki
Urzad Mieiski w Knyszynie
MOPS w Knvszvnie
ZSO w Knvszynie
ZS w Kalin6wce KoScielnei
Przedszkole w Knyszynie

OFKSGK w Knvszvnie
KOK w Knyszynie
SP ZOZ w Knyszynie

6.

Plan 01.01。 2019r。 (w zl)

dochody

wydatki

23.440.801

10.070.671
6.166。 115

60
21.685
4s0
9。 120
50
430.900
5.154.602

3.627.410
1.872.923
776.364
173.199
430。 900
5.153。 929

-

Plan 31.12.2019r.(w zl)

dochodv
25.171.606
60
24.858
450
5.947
50
493.700
5.154.602

wvdatki
575.276
7.304.112
4.216.189
1.883.517
487.330
173.199

10。

458。 900
5。

153.929

Fundusz Solecki.

W Gminie Knyszyn byl wyodrgbniony w 2019 r. fundusz solecki w rozumieniu ustawy z dnia
lutego 2014 roku funduszu soleckim.

2l

Realizacia wydatk6w w ramach funduszu soleckiego za2019 r
Solectwo
Plan (w zl) Wydatki(w zl)
Wykonane zadania
Wojt6wce
12626,00
9747,25 Remont drogi gminnej.
Modernizacj a oSwietlenia ulicznego.
Zakup tabl i czek informacyi nych.
Czechowizna
15743,00
14473,34 Zakup material6w do budowy sieci
wodoci4gowej.
Zaktn tabl i czek informacyi nych.
Jaskra
14480,00
12652,24 Remont droei pninnei.
Gr4dy
14205,00
11024,51 MontaZ progu zwalniaj 4cego.
Zakl.ry wyposazenia Swietlicy.
Monta2 silowni zewnetrznei.
12587,00
10714,51
Osrodniki
Remont droei srninnei.
Kalin6wka KoScielna
14442,00
12484.15 Modernizaci a oSwietlenia ulicznego.
Knyszyn-Zamek
19571,00
19120,81 Monta2 silowni zewngtrznej.
Zakup paliwa do kosiarki.
Wynagrodzenie pracownika
(utrzvmanie oorzadku i czvstoSci).
Zof16wka
17874300
12465.97 Zakup wyposaZenia Swietlicv.
Nowiny Kasjerskie
12310,00
12293,07 Zakup wyposaZenia Swietlicy.
Zakup paliwa do kosiarki.
Wodzi16wka
9075,00
9042,74 Remont droei gminnei.
Nowiny Zdroje
8759,00
7973,62 Zakup tabl i czek i nformacyj nych.
Modemizaci a Swietlicy.
Poniklica
10200,00
8954,00 Zakup wi aty przystankowej .
Zaktn lawek.
161872.00
Razem
140946,21

7.

DzialalnoS6 inwestycyjna.

Infrastruktura drogowa dr6g gminnych obejmowala na 1 stycznia 2019 r.71,429 km dr6g.
Na dzieri 31 grudnia 2019 r. dlugoSi dr6g gminnych nie ulegla zmianie. Dlugo66 dr6g
asfaltowych gminnych w 2019 roku wynosila 12,85 km, co stanowilo 18 o/o wszystkich dr6g
gminnych.
Najwazniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 roku:
Gmina Knyszyn w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Morikach wykonala now4
nawierzchnig asfaltow4 na drodze powiatowej Nr 14048 Wojt6wce - Jasion6weczka.
2) Wykonano silownig zewngtrzn4 w Knyszynie-Zamku oraz Grqdach.
3) Wykonano plac manewrowy przy ul. Zamoyskiego w Knyszynie.
4) Zakupiono koparko - ladowarkg oraz ladowacz.
Zakupi ono urzqdzenie wysokociSnieniowe do udrazniania kanal izacji.
5
6) Zakupiono kosiarkg bijakow4 do koszenia poboczy.
7) Zakupiono posypywarkg na potrzeby zimowego utrzymania dr6g.
8) Zakupiono kosiarkg samojezdn4 z osprzgtem.
9) Wykonano r6wnanie i podsypanie dr6g gminnych.

l)

)

8.

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona Srodowiska.

DtugoSi czynnej sieci wodoci4gowej wynosila 74,9 km. Dostgp do sieci wodoci4gowej w
gminie posiada 98 % mieszkaf. W 2019 r. na terenie Gminy Knyszyn pobrano 210 tyS. m3
wody.
DlugoSi sieci kanalizacyjnej wynosila 20,9 km. Dostgp do sieci na obszarze aglomeracji
posiada 96 % mieszkari. Na dzieri I stycznia 2019 r. istnialo 802 przylqczy do sieci
kanalizacyjnej, a na dzieh 3l grudnia 2019 roku 807 przylqczy. Oczyszczalnia Sciek6w w
2019 r. oczyficilag8 tyS. m3 Sciek6w.

i

W 2019 r. odbi6r odpad6w komunalnych ich zagospodarowanie od wlaScicieli
nieruchomoSci zamieszkalych realizowany byl przez firmg ,,MPO" Sp. z. o. o.) rtl. 42 Pulku
Piechoty 48, l5-950 Biatystok w zakresie odpad6w komunalnych zmieszanych i ulegajqcych
biodegradacji, natomiast odbi6r odpad6w segregowanych odbywal sig przez firmg BIOM Sp.
zo. o., Dolistowo Stare I 144,19-124 JaSwily.
Odbi6r odpad6w komunalnych z nieruchomoSci niezamieszkalych realizowaty dwie
firmy: ,,ASTWA" Sp. z o. o., ul. Kombatantow 4,15-102 Bialystok oraz MPO Sp. z. o. o. ul.
42 Pulku Piechoty 48, l5-950 Bialystok.
Na terenie Gminy Knyszyn przez caly 2019 rok funkcjonowal Punkt Selektywnej Zbilrki
Odpad6w Komunalnych (PSZOK) polo2ony w Knyszynie przy ul. Polnej 5.
We wszystkich miejscowoSciach gminy zostala zorganizowana mobilna zbi6rka odpad6w
tj.: meble i odpady wielkogabarytowe, zuLyly sprzgt elektryczny i elektroniczny oraz opony.
Odpady zielone mieszkaricy mogli kompostowa6 we wlasnym zakresie, przekazywac
przedsigbiorcy odbieraj4cemu odpady komunalne lub dostarczat we wlasnym zakresie do
PSZOK.
Gminnym systemem odbioru odpad6w komunalnych objgto 3188 os6b, zlo2ono 1186
deklaracji. IloS6 nieruchomoSci zamieszkalych prowadzqcych selekcjg odpad6w w Gminie
Knyszyn 1239, w tym: miasto Knyszyn 746, wsie 493. IloS6 nieruchomoSci
zamieszkalych nie prowadz4cych selekcji odpad6w w Gminie Knyszyn 78, w tym: miasto
Knyszyn - 50, wsie - 28. IloSi nieruchomoSci zamieszkalych kompostujqcych bioodpady we

-

-

-

-

wlasnym kompostowniku 757. IloSi nieruchomoSci zamieszkalych przekazuj4cych
bioodpady

-

429.

lò̀

z terenu
Knvszyn w 2019 r.
komunalnych odebran
Rodzai odoadu
Masa odpadu (Me)
Kod odpadu
852.40
200301
Niesegrowane odpady komunalne
58.99
200102
Szklo
15.37
150107
Opakowaniaze szkla
44.54
150102
Tworzywa sztuczne
200140
0,00
Metale
1.20
160103
ZuLyte opony
200307
9,02
Odpady wielkogabarytowe
17.36
200101
Papier i tektura
0"08
200132
Lckiinne ni2 200131
21.18
200201
Odpady ulegaiace biodegradacii
5,34
200136
Ztzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
133,03
200199
Inne niewymi enione fr akci e zbi erane selektywni e

lo66 od

komunal

Kod odpadu
200102
150102
160103
200307
200101
200136
170107
200111
200128

z PSZOK w 2019r.
Rodzai odpadu

Szklo
Tworzywa sztuczne
ZuLyle opony
Odpadv wielkoeabarytowe
Papier i tektura
ZuLyte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
Tekstylia
Farby, tusze, kleje

Masa odpadu (Ms)
1.90
15988

5,12
81.44

4.24
10.94

t.t4
5.48
0.62

loSi odebranych nieczystoSci cieklych zterenru Gminy Knyszyn w 2019 r.
IloSi (m3)
Rodzai nieczysto5ci cieklych
Bytowe
Przemyslowe

98000,00
0,00

2019 r. przekazano 0,614 Mg odpad6w przeznaczonych do skladowania na
skladowisko ZUOK Hryniewicze oraz 0,021 Mg odpad6w przeznaczonych do skladowania

W

doZOO Hajn6wka.

Wplywy

z tytulu oplat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w 2019 r.

610.340,09 zl.

Koszty z tytulu obslugi systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi

w

2019 r.

700.062,10 zl.
Powierzchnia grunt6w stanowi4cych wlasnoSd Gminy Knyszyn na dziefi 31.12.2019 r.:

o
o
.

Grunty Gminy Knyszyn - obrgb miasta: 49,2086 ha, w tym:
grunty Gminy Knyszyn w u2ytkowaniu wieczystym os6b fizycznych: 0,4987 ha,
grunty Gminy Knyszyn w u2ytkowaniu wieczystym os6b prawnych: 0,8605 ha,
grunty w dzierlawie: I1,1469 ha.

-

o
o

Grunty Gminy Knyszyn - obrgb wiejski: 36,4482 ha, w tym:
grunty Gminy Knyszyn w uZytkowaniu wieczystym os6b prawnych: 2,3985 ha,
grunty w dzierlawie: 0,5336 ha.

Drogi
Drogi

-

obrgb wiejski: 114,4833 ha,
obrgb miasta Knyszyn: 33,1417 ha

Zaleglo6ci na dziei 31.12.2019

r. z tytulu u2ytkowania wieczystego wyniosly

1.468,54 zl.

W 2019 r. nastqpila sprzedfi dw6ch dzialek ewidencyjnych (obrgb miasta Y:nyszyna) za
lqcznq sumg 6.827,73 zl oraz dw6ch lokali mieszkalnych ( przy ul. Szkolnej 5 oraz Szkolnej 7
w Knyszynie) zal4czna sumg 84.032 zl w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

l)
2)

Do maj4tku gminy Knyszyn nalehqm.in.:
budynki wielomieszkaniowe i uZytkowe: bloki 5,7,7A przy ul. Szkolnej w Knyszynie
(Nr 5: z 6lokali mieszkalnych I stanowi wlasnoS6 gminy, Nr 7: z 22lokali mieszkalnych
I stanowi wlasnoS6 gminy, Nr 7A: w budynku sq 3 lokale mieszkalne, wszystkie stanowiE
wlasnoS6 gminy),
budynek wielomieszkaniowy przy ul. Rynek 6 w Knyszynie po bylym posterunku (w
budynku jest 5 lokali mieszkalnych, 3 stanowi4 wlasno66 gminy sq wynajmowane;
natomiast 2 pozostale lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami administracyjnymi

i

obiektu stanowi4 wlasnoSd Knyszyriskiego O6rodka Kultury
przeznaczone na utworzenie biblioteki publicznej ),

3) budynek wielomieszkaniowy przy ul. Legionowej 8

4)
5)

w

w

Knyszynie

Knyszynie

(z 7

i

sq

lokali

mieszkalnych I stanowi wlasnoS6 gminy),
budynek wielomieszkaniowy przy Zespole Szk6l w Kalin6wce KoScielnej (z 3 lokali
mieszkalnych 2 stanowiq wlasnoS6 gminy),
budynek wielomieszkaniowy przy bylej szkole podstawowej w Zofi6wce (w budynku s4 2
lokale mieszkalne, oba stanowi4 wlasnoSi gminy).

Zadluhenie z tytulu czynszu mieszkaniowego na koniec 2019 r. wynosilo 469,99 zl,
natomiast za centralne ogrzewanie zalegloSci wyniosly 31.051,26 z\.. Na powy2sz4 kwotg
zalegloSci zostaly wystawione upomnienia. ZalegloS6 kontrahenta Nr 10.020 w kwocie
3.278,10 zl zostala splacona w dniu 31.01.2020 r. Zalegloit, w kwocie 2,42 zl splacona w dniu
21.01.2020 r. Zaleg\ofid kontrahenta Nr 10026 w kwocie 920,60 zl zostala splacona w dniu
20.02.2020 r. Zaleglofid kontrahenta Nr 10022 w kwocie 1.779,09 zl zostala splacona w
okresie od 14.01 .2020 do 12.06.2020 r. Z kontrahentem Nr 10025 zawarto umowg o splatg
zadluhenia w formie Swiadczeniarzeczowego w dniu 31.01.2019 r. na okres od 31.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. W tym czasie splacono kwotg 8.01 8,85 zl.
Ponadto Gmina Knyszyn posiada:
budynek administracyjny polo2ony przy ul. Rynek 39 w Knyszynie wykorzystywany
jest dla potrzeb administracyjnych Urzgdu Miejskiego w Knyszynie. CzgS6 pomieszczei
jest wynajmowana przez Orange S.A, czgSi pomieszczeh uZyczona jest na potrzeby
Posterunku Policji w Knyszynie,
2) budynek poczekalniprzy ul. Rynek 39a,
3) budynek Ochotniczej Stra2y Po2arnej przy lul. Rynek 30 wykorzystywany dla potrzeb
OSP w Knyszynie,

l)

-

4)

budynek poloZony przy ul. Rynek 39 uZytkowany przez Knyszyfrski Osrodek Kultury
oraz Bibliotekg,
5) budynek stacji uzdatniania wody i budynek agregatomiprzy ul. Polnej,
6) budynek wielofunkcyjny oczyszczalni,
7) garuZ ( obok,,BETEXU") ul. Szkolna,
8) budynek warsztatowy przy ul. Polnej 3,
9) budynek gospodarczy na wysypisku,
l0)budynek Zespolu Szk6l Og6lnoksztalc4cych przy ul. Bialostockiej 36 oraz przy ul.
Bialostockiej 45 w Knyszynie,
1 1) budynek Zespolu Szk6l w Kalin6wce KoScielnej,
l2)budynek bylej Szkoly Podstawowej w Zofr6wce. W budynku tym mieSci sig Swietlica
wiej ska sluZ4ca mieszkaricom Zofi 6wki,
l3)budynek szpitala, agregatomia, prosektorium, budynek przychodni, budynek skladu
opalowego,
14)budynki gospodarczeprzy przedszkolu i szkolach wykorzystywanejako sklady opalu,
l5)budynek Wiejskiego Domu Kultury w GrEdach,
1 6) budynek Swietlicy wiejskiej w Nowinach Kasjerskich.

Wykaz zabytk6w nieruchomych wpisanych do rejestru zabyk6w na terenie Gminy
Knyszyn:
KoSci6l Parafialny pw. Sw. Anny- Kalin6wka KoScielna,
2) lamus - Kalin6wka KoScielna,
3) cmentarz parafialny - Kalin6wka KoScielna,
4) teren czgSci miasta - Knyszyn,
5) KoSci6l Parafialny pw. S*. Jana Apostola i Ewangelisty - Knyszyn,
6) lamus plebariski - Knyszyn,
7) budynek szpitalny - Knyszyn,
8) dom przy ul. KoScielnej 6 - Knyszyn,
9) park dworski - Knyszyn - Zamek,
l0)park - Ogrodniki,
I l)park dworski - Ogrodniki - kolonia,

l)

l)
2)
3)
4)
5)

Wykaz obszar6w chronionych na terenie Gminy Knyszyn:
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyriskiej im. Witolda Slawiriskiego
Park Krajobrazowy - 2656 ha; Rezerwat ,,Wielki Las" 129 ha,
Specjalny Obszar Ochrony,,Ostoja Knyszyriska 3418,
Natura 2000,
Obszar specjalny Ochrony Ptak6w PLB 200003 -Ptszcza Knyszyfiska,
Obszar Specjalny Ochrona Siedlisk PLH 200006 Ostoja Knyszyriska.

Wykaz pomnik6w przyrody na terenie Gminy Knyszyn:
1) sosna zv,ryczajna. lokalizacj a: Oddzial4ld, wiek 200lat,
2) grusza pospolita, lokalizacja: Jaskra, wiek 200 lat,
sosna zwyczajna,lokalizacja: Jaskra, wiek 160lat,
wi4z szyptilkowy, lokalizacja: Knyszyn, wiek 290 lat,
5) sosna zwyczajna,lokalizacja: Nowiny Kasjerskie, wiek 100 lat.

3)
4)

- otulina 2759 ha;

9.

Planowanie przestrzenne.

W 2019 r. wydano 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Decyzje
te dotyczyly inwestycji polegaj4cych na:
1) budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN 15 KV, nN-O,4kV,
budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na dzialce nr ewid. geod. 68,
obrgb Czechowizna, gm. Knyszyn,
2) budowie sieci wodociEgowej na odcinku - kol. Lewonie - kol. Czechowizna na dzialkach
o nr ewid. 269 i 29811, obrgb Czechowizna, gm. Knyszyn oraz na dzia\ce o nr ewid. geod.
257 obrgb Lewonie, gm. Moriki,
3) budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 KV, budowie sieci
elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN
1510,4 kV, slupami energetycznymi SN 15 kV, slupami energetycznymi nN 0,4kV, na
dzialkach nr ewid. geod. gr. 100128, 100137, 100127,100/30, 100/15, 100116, l00ll7,
100112,9913,9914,9917,9916,1400, 1401 ,1402,10313,1403,227614,2341,1315,2341r,
1411,2493,7412, 1653, obrgb Knyszyn, oraz na dzia\ce nr ewid. geod. gr. 4l obr.
Knyszyn Zamek, gm. Knyszyn,
4) budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 KV, nN-0,4kV, budowie kontenerowej stacji
transformatorowej, na dzialkach ozn. nr geod.: 1403,227614,227613, 227713, 227813,
1417, 1375,2326,2327,
227912,228012,228116,228213,228312,228412,228515,228611,
237112, 235411, 2353, 2352, 2351, 2350, 234911, 2348, 2347, 2343, 2342, 2341, 2340,
1377, 1411,2472, obrgb Knyszyn, gm. Knyszyn,
5) budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 KV, nN-0,4kV, budowie kontenerowej stacji
transformatorowej, na dzialkach nr ewid. geod. gr. 1315,23411, obrgb Knyszyn, gm.
Knyszyn,
6) budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej kontenerowej,
elektroenergetycznej linii kablowej nn, na dzialkach ozn. nr geod. 2483, 2572, 1420,
2430, 2402, 237 8, obrgb m. Knyszyrl, gffi . Knyszyn,
7\ budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie zlEcza kablowego ZKSN, na dzialkach nr
ewid. geod. gr. 106,68 , obrgb Czeehowizna, gm. Knyszyn,
8) budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie zlqcza kablowego ZKSN, slupowej stacji
transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, na dzialkach ozi, nr geod.:
I 06, 68, 37 7, 382, 37 9 I 6, 37 9 I 5, 3 76, obrgb Czechowizna, gm. Knyszyn,
9) budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15 kV, kontenerowej
stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN
0,4 kV, na dzialkach ozn. nr geod. 45812, 437, 43812, 43912, 66411, 66911, 48612, 487 12,
48812, 48912, l6lll, 66611, 66512, 503, 502, 501, 49912, 5lll2, 45912, 460/2, 16114,
46212, obrgb Czechowizna, gm. Knyszyn,
l0)budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN l5kv, nN 0,4kV,
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zlqcza kablowego SN-l5kV, na dzialkach
ozn. nr geod.: 457, 396, 397, 413, 472, 436, 435, 667, 45812, 45912, 657, 663133, 43812,
43912,437,66411,46012,46112,46212, 430,434, obrgb Czechowizna, gm. Knyszyn,
1l)budowie linii kablowej SN 15 kV, na dzialkach ozn. nr geod.: 502,503,66611,51211,
obrgb Czechowizna, gm. Knyszyn, oraz na dzialkach ozn. ff geod. 1321 17, 1329/2,31515
(z v'ryl1czeniem czgSci dziatki sklasyfikowanej jako las), 31514, 132213, l395ll, 1400,
100124, 100127, l00l12, 100/15, 100/16, 100117, 100/30, 9913,9914,9916 obrgb miasto
Knyszyn,
l2)przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Knyszyriskiego OSrodka Kultury,
na dzialce ozn. nr geod.2210124, obrgb Knyszyn, gmina Knyszyn,

l3)budowie linii kablowej SN 15kV, budowie zlqcza kablowego ZKSN, slupowej stacji
transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV, na dzialkach ozn. nr geod.:
14)

37 6, 37 7, 382, 379 I 5, 379 17, I 06, 68, obrgb Czechowizna, gm. Knyszyn,
rewitalizacji przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegaj4cej na: utwardzeniu powierzchni
terenu, rozbi6rce istniej4cego budynku przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej,
budowie oSwietlenia terenu i obiekt6w malej architektury (pompa zdroj,lawki, stoliki,
kosze na Smieci, slupy ogloszeniowe, donice), wraz z miejscem upamigtniaj4cym i
miejscem na dwa pawilony handlowe, oraz budowie przylqczy wod.-kan., na dzialkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi:2210144,2210143,2210142, obrgb 0054 Knyszyn,
jednostka ewidencyjna Knyszyn - miasto.

warunkach zabudowy, w tym 28 decyzji
dotycz4cych zabudowy mieszkaniowej oraz 19 decyzji dotyczqcych zabudowy uslugowej
i gospodarczej.

W 2019 r. wydano l4cznie 47 decyzji o

10.

Transport publiczny.

Gmina Knyszyn nie posiada wlasnego przedsigbiorstwa realizujqcego zadania z zakresu
publicznego transportu zbiorowego. Na terenie gminy uslugi z zakresu transportu zbiorowego
Swiadczy PKS oraz jeden przewoZnik prywatny.

11. Edukacja.

I

wrzeSnia 2019 r. do Zespolu Szk6l Og6lnoksztalcqcych w Knyszynie zostalo
wlEczone Przedszkole w Knyszynie wobec czego poni2sze dane dotyczqce ZSO zavtieraj4
r6wnie2 dane przedszkola.

Od

Wydatki budzetowe na oSwiatg

w

2019

r. w

poszczeg6lnych jednostkach oSwiatowych

przedstawialy sig nastgpujqco :
Zesp6l Szk6l Og6lnoksztalc4cych w Knyszynie: 4.564.593,72 zl, z czego proporcjonalna
kwota przekazanej subwencji oSwiatowej wyniosla 2.917.753,67 zl,
2) Zesp6l Szk6l w Kalin6wce KoScielnej: 1.819.238,01 zl, z czego proporcjonalna kwota
przekazanej subwencj i oSwiatowej wyniosla 1 .l 66.689,1 5 zl,

l)

W 2019 r. szkoly otrzymaly nastgpuj4ce dotacje:
1) ,,Wyposazenie szk6l w podrgczniki, materialy edukacyjne lub materialy dwiczeniowe" 27.742,79 zl,
2) na dofinansowanie zadart w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotg 138.897,00 zl
kt6ra zostala w caloSci wykorzystana.

We wrzesniu 2019
przedszkolak6w.

r. naukg w

szkolach rozpoczglo 337 uczni6w szk6l oraz 143

Charakterystyka poszczeg6lnych plac6wek oSwiatowych przedstawia sig nastgpuj4co (stan na
31.09.2019):

Zesp6l Szk6l Og6lnoksztalcqcych w Knyszynie
Liczba oddzial6w - l6 oddzial6w SP i 5 oddzial6w przedszkola
Liczbauczni6w: 249 uczni6w SP i 106 przedszkolak6w
Srednio na jeden oddzial szkoly podstawow ej przypada 15,6 ucznia a na oddzial przedszkolny
przypada2l,2 ucznia.
Nauczyciele:
StazySci: 2
Kontraktowy: 0
Mianowany: 5

Dlplomowany:36
Razem: 43 osoby (w tym 2 na urlopach bezplatnych i 2 osoby na urlopach dla poratowania
zdrowia)
Liczba etat6w nauczycielskich: 39,12
Zesp6l Szk6l w Kalin6wce KoScielnej
Liczba oddzial6w - 8 oddzial6w SP i2 oddzialy przedszkola
Liczbauczni6w: 88 uczni6w SP i 37 przedszkolak6w
Srednio na j eden oddzial szkoly podstawowej przypada I I uczni6w a na oddzia\ przedszkolny
przrypada 18,5 ucznia
Nauczyciele:
StazySci: I

Kontraktowy: 5
Mianowany: 2
Dyplomowany: 15
Razem:23
Liczba etat6w nauczycielskich: I 9,30
W roku 2019 ok. 210 wzni6w tj. 43 o/o wszystkich uczni6w uczEszczaj1cych do szk6l na
terenie gminy Knyszyn dowo2onych bylo transportem organizowanym przez Gming
Knyszyn.

12. Inst5rtucje

kultury i biblioteki.

Zadanie animacji kultury na terenie Gminy Knyszyn pelni Knyszyriski Osrodek Kultury w
Knyszynie. Plac6wka zostala powolana w celu koordynacji dzialalno6ci kulturalnej oraz
prowadzenia wsp6lpracy ze szkolami gminy Knyszyn, Knyszyriskim Towarzystwem
Regionalnym, Stowarzyszeniem Tratwa z Olsztyn4 instytucjami kultury na terenie powiatu,
wojew6dztwa, oraz Litwy i Bialorusi.
OSrodek zatrudnia 6 pracownik6w oraz do prowadzenia poszczeg6lnych sekcji
zatrudniani sq takZe instruktorzy na umowy - zlecenie.
Na stale do kalendarza imprez organizowanychprzez KOK weszly takie imprezy jak:
1) Migdzynarodowe Spotkania Wiosennego kolgdowania z Konopielk4,
2) Biesiada Literacka im. El2biety Daniszewskiej ,
3) Pikniki rodzinne,,Pozegnanie lata",,,Powitanie wiosny",

４
５
６

Odpust Sw. Anny w Kalin6wce KoScielnej,
Zgr omadzeni a Spiewacze (pie Sni wielkopostnych, po grzebowych),
prze glqdy, festiwale, spotkania integracyj ne, odczyty itp.

Od poczqtku marca trwaly pr6by aktor6w bior4cych udzial w,,Misterium Meki Pariskiej".
Widowisko performatywne odbylo sig 14 kwietnia 2019 r. Nale2y doda6 2e w widowisku
wziglo udzial 98 os6b. Widowisko zrealizowano w ramach projektu,,Ocali6 od zapomnienia
zwyczaje obrzgdy wiosenne" finansowanego w 100% ze Srodk6w ,,Europejski Fundusz
Rolny rrarzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa inwestuj4ca w obszary wiejskie".
Knyszyriski Osrodek Kultury byl realizatorem stworzenia strategii kultury tradycyjnej w
ramach Programu Akademia Kolberga 2019, polegajqce na realizacji dzialafi terenowych
Podlaskiej Szkoly Tradycji. Podpisano umowg na realizacj q zadania z Instytutem Muzyki i
Tarica - operatorem programu.
organizowania imprez
zakresu przygotowywania
Plac6wka oferuje uslugi
kulturalnych, dysponujqc sal4 widowiskowqorazprofesjonalnym sprzgtem nagloSnieniowym.

i

i

z

Przy Y:nyszyfrski Osrodek Kultury w 2019 r. dzialaly zespoly artystyczne:
kolo tafica nowoczesnego hip-hop,,White Ravens",
2\ mlodzie2owa sekcja TAEKWONDO,
3) pracownia ceramiczna,
4) kolo plastyczne,
5) Spoleczne Ognisko Mrtzyczne,
6) Amatorski Teatr Tradycji,
7) Zesp6l Knyszynianki,
8) Kompania Mgska,
9) Klub Kreatywnych Pa6.

l)

W Gminie Knyszyn w

2019

r.

funkcjonowala jedna Biblioteka Publiczna bez

filii

bibliotecznych.
Stan ksi

W

2019
01.01.2019r.
20.341

Liczbawolumin6w
W przeliczeniu na 1 mieszkarica
Liczba czytelnik6w

4,3

586

31.12.2019r.
20。

627
4,4
662

zarejestrowano 4.861 odwiedzin w bibliotece, w tym 3.892 w
wypolyczalni. Czytelniczki i czl.telnicy wypoLyczyli l4cmie 9.128 wolumin6w. W 2019 r.
zakupiono 459 nowych pozycji ksi42kowych, a 173 zdezaktualizowanych ubytkowano.
Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego MAK+. 100% ksiggozbioru wpisana jest do
katalogu, kt6ry dostgpny jest on-line na stronie biblioteki. Czytelnicy posiadaj4 elektroniczne
karty biblioteczie, a caly ksiggozbi6r kody kreskowe. W wypo2yczalni komputerowej mo2na
zam6wi6 zarezerwowa6 ksiqZki. Mo2na teL w katalogu Sledzii nowoSci zakupione do
wypolyczalni. Ponadto na stronie internetowej Fb bibliotecznym zamieszczano bieZqce
zakupy co bardzo pozytywnie wplywa na iloS6 wypo?yczeli. W bibliotece u2ytkowano 8
komputer6w. w tym 4 komputer6w z dostgpem dla czltelnik6w.

W ci4gu 2019 r.

i

i

Biblioteka w 2019 r. zorganizowala wydarzenia, maj4ce na celu promocjg czytelnictwa:
1) lekcjebiblioteczne,
2) zajgcia literacko-edukacyjne,
3) zajEcialiteracko-plastyczne,
4) Dyskusyjny Klub Ksi4zki dla doroslych,
5) Dyskusyjny Klub Ksipki dla dzieci,
6) Akademia Malucha,
W wydarzeniach tych wziglo udzial okolo 1.609 mieszkaric6w.

L3. Ochrona zdrowia.

Na terenie gminy Knyszyn funkcjonowal 1 podmiot leczniczy, kt6rego organem
zaloaycielskim jest Gmina Knyszyn
dr E. Jelskiego w Knyszynie.

- Samodzielny

Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej im.

Liczbapacjentek i pacjent6w w 2019 r., korzystajqcych ztego podmiotu:
o Przychodnia Rejonowa - 15263 osoby,
o Poradnia Kardiologlczna- 2659 os6b,
o Nocna i Swiqteczna Opieka Lekarska - 3164 osoby,
. Zesp6l Szk6l Og6lnoksztalc4cych w Knyszyn - 185 os6b (uczniowie),
o lzbaPrzyiE(, - 993 osoby (ztego 586 przyig6 na oddzial),
o Zaklad Opiekuriczo - Leczniczy -23 osoby ( tj. 6498 osobodni; 4 zgony),
o Oddzial Chor6b Wewngtrznych - 586 os6b ( tj. 3303 osobodni; l0 zgon6w).

W szpitalu bylo:
stan na 01.01 .2019 r.:

o
o

Oddzial chor6b wewngtrznych - 40lozek+ 2l62ka intensywnej opieki medycznej,
ZaYJad opiekuriczo -leczniczy -22l6zka.

stan na 31.12.2019 r.:

o
o

Oddzial chor6b wewngtrznych
Zaklad opiekuriczo -leczniczy

-

20 lozek + 2l6id<a intensywnej opieki medycznej,

-

20l6zek.

W ciqgu roku z uslug oddzialu chor6b wewngtrznych skorzystalo 586 mieszkanek i
mieszkaric6w, a Sredni czas hospitalizacji wynosil 6 dni. Liczba zgon6w na oddziale chor6b
wewngtrznych - 10 os6b. Najczgstszymi powodami zgon6w bylo zatrzymanie akcji serca niewydolno6i kr4zeniowo - oddechowa spowodowana podeszlym wiekiem.
14. Pomoc spoleczna.

Pomoc spoleczna jest instytucj4 polityki spolecznej pafistwa, maj4c4 na celu umo2liwienie
osobom i rodzinom przezwycigZanie trudnych sytuacji 2yciowych, kt6rych nie s4 one w stanie
pokona6, wykorzystuj4c wlasne uprawnienia, zasoby i mo2liwoSci.
Realizacj4 zadah wynikaj4cych z ustawy o pomocy spolecznej zajmuje sig Miejski
OSrodek Pomocy Spolecznej w Knyszynie. Podstawowq dzialalnoSi jednostki stanowi
realizacjazadafi wlasnych i zleconych gminie wynikajqca z ustawy o pomocy spolecznej, w
szczeg6lnoSci pomoc spoleczna polega naprzyznawaniu i wyplacaniu przewidzianych ustaw4
Swiadczeri i szeroko rozumianej pracy socjalnej. W ramach ustawy o pomocy spolecznej

MOPS udziela pomocy w formie Swiadczeri pienigZnych i niepienighnych, w tym m.in.:
przyznawanie i wyplacanie zasilk6w stalych, celowych i okresowych, udzielanie schronienia,
przyznawatie posilku i niezbgdnego ubrania, oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoleczne, organizowanie i Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekuriczych, doZywianie
dzieci, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i oplacanie pobytu os6b w domu pomocy
spolecznej, przyznawanie i wyplacanie zasilk6w celowych na pokrycie koszt6w powstalych w
wyniku klgski 2ywiolowej. Osoby i rodziny korzystaj4ce z pomocy spolecznej objgte s4
pomoc4 gl6wnie z nastgpuj4cych powod6w: ub6stwo, bezdomnoSd, potrzeba ochrony
macierzyristwa, bezrobocie, niepetnosprawnoSi, choroba, bezradnoS6 w sprawach opiekuriczo
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym: rodziny wielodzietne
i niepelne, zdarzenie losowe, osoby opttszczaj1ce zaklady karne, alkoholizm i narkomania.
Waznym zadaniem azarazem pracochlonnym w realizacji zadafi OSrodka Pomocy Spolecznej
jest praca socjalna. Jest to dzialalno66 zawodowa maj4ca na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoSci do funkcjonowania w spoleczeristwie poprzez
pelnienie odpowiednich 16l spolecznych oraz tworzenie warunk6w sprzyjaj4cych temu celowi
Forma pomocy obejmuje przede wszystkim poradnictwo, pomoc w sprawach urzgdowych,
udzielanie informacji w celu wzmocnienia i wykorzystania wlasnego potencjalu do
rozwiqzywania problemu osobistego. Dodatkowq dzialalnoSi stanowi4 zadaria zlecone
gminie, kt6re na podstawie upowaznief i pelnomocnictw przewidzianych w ustawach sq
przekazane do realizacji gminnej jednostce pomocy spolecznej.
Osrodek ponadto realizuje szereg innych zadafi majqcych na celu pomoc i wsparcie
spolecznoSci lokalnej Gminy Knyszyn. Do najwazniejszych z nich m. in. nalely
przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. Dnia 29 kwietnia 20ll r. Zaruydzeniem Burmistrza
Knyszyna zostal powolany Zesp6l Interdyscyplinarny. Do zadah Zespolu nalely prowadzenie
Procedury ,,Niebieskiej Karty", wdra2anie systemu przeplywu informacji oraz reagowaniu na
zdiagnozowane problemy spoleczne, a takhe zintegrowanie dzialafi Srodowisk
odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie. W 2019 r. wplynglo do Przewodnicz4cego
Zespolu Interdyscyplinarnego 19 Niebieskich Kart w stosunku do 18 rodzin. Podmiotem
wypelniaj4cym Niebiesk4 Kartg byla Policja.
W Osrodku realizowane sq takZe zadania z ustawy z dnia9 czerwca20ll r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastEpczej. W 2019 r. pomocq asystenta rodziny objgtych bylo 9
rodzin. Udzielona pomoc sluzyla rodzinom w poprawie ich sytuacji 2yciowej, w tym
w zdobywaniu umiejgtnoSci prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
w rozwiqzywaniu problem6w socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziecmi.
Osrodek realizuje te2 ustawg z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Srodk6w publicznych. W 2019 r. wydano 16 decyzji do Swiadczeri opieki
zdrowotnej dla os6b nieubezpieczonych.
Od 26 czer:wca 2014 r. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej realizuje rzqdowy program
dla rodzin wielodzietnych, kt6rego zalo2eniem jest przyznanie specjalnych uprawnieri
czlonkom rodzin wielodzietnych w postaci Karty Du2ej Rodziny. W 2019 r. OSrodek wydal
245KartDu2ej Rodziny 2105 rodzin.
W Osrodku z zakresu zadah wlasnych prowadzone s4 dodatki mieszkaniowe zgodnie
z ustaw4 z dnia 2l czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W 2019 r. przyznano
dodatki mieszkaniowe dla I I rodzin.
Od I maja 2018 r. Osrodek realizuje teL zadania w zwipku z ustaw4 z dnia 7 wrzeSnia
l99l r. o systemie oSwiaty, jest to pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym
(stypendia). Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2019 r. skorzystalo 89 uczni6w.
Jest to pomoc, kt6rq refunduje sig na podstawie faktur. Ponadto 12 uczni6w skorzystalo
z zasllkow szkolnych.

Osrodek realizuje r6wnie2 zadania z ustawy o przeciwdzialaniu alkoholizmowi poprzez
prowadzenie Gminnej Komisji Rozwipywania Problem6w Alkoholowych, oraz realizuje

i Rozwipywania Problem6w Alkoholowych oraz
W 2019 r. do Komisji wplynglo 19 wniosk6w os6b

Gminny Program Profilaktyki

Przeciwdzialania Narkomanii.
naduZywajqcych alkoholu, w tym w stosunku do 6 os6b wystEpiono z wnioskiem do SEdu
o zasto sowani e przymusowego leczenia odwykowego.
Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej realizuje takhe zadania z ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 wrzeSnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do aliment6w oraz ustawy z dnia ll lutego 2016 r. o pomocy paristwa
w wychowaniu dzieci (Program 500 +;.
W 2019 r. przyznani i wyplacono nastgpujqce Swiadczenia rodzinne:
o zasilki rodzinne z dodatkami-246 rodzin,
o zasilki pielggnacyjne - 96 os6b,

o
o
o
o
o
o
o
.
o

Swiadczenia pielggnacyjne

-

28 os6b,
specjalny zasilek opiekuriczy - 6 os6b,
zasilek dla opiekuna - 1 osoba,
jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia dziecka - 32 os6b,
fundusz alimentacyjny - 17 rodzin,
dzialania dlu2nik6w - 40 os6b,
Swiadczenie ,,ZaZyciem" - I osoba
Swiadczenia wychowawcze (500 +; - 759 os6b,
Swiadczenia jednorazowe,,Dobry Start" - 480 os6b.

15. Organizacje spoleczne.

Organizacje spoleczne dzialaj4ce naterenie gminy Knyszyn nadziefi26 lutego 2020r.wg
ewidencji stowarzyszeri (w tym stowarzyszeh zwyklych), klub6w sportowych dzialajqcych w
formie stowarzyszenia, kt6rych statuty nie przewidujq prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej
oraz tczniowskich klub6w sportowych prowadzonej przez Wydzial Organizacyjny i Spraw
Spolecznych Starostwa Powiatowego w Morikach:
l) Ochotnicza StrazPozarna,
2) Uczniowski Klub Sportowy,,Podlasiak Knyszyn",
3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,,Knysz",
4) Uczniowski Klub Sportowy ,,Jastrzqb Knyszyn",
5) Klub Sportowy,,Combat Shooting",
6) Knyszyriskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta,
7) Stowarzyszenie,,Studium Proj ekt6w Obywatelskich Knyszyna i Okolic",
8) Stowarzyszenie Pomocy Bli2niemu,,Purmia",
9) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Starszym ,,Serce za serce",
I 0) Stowarzy szenie Pomocy Osobom Starszym,.Senior",
I I ) Stowar zy szenie,,Auxilium",
l2) Fundacja Lampa w Knyszynie.

Organizacje spoleczne dzialajqce czynnie na dzieh I stycznia 2019 r. na terenie gminy
Knyszyn:
l) Ochotnicza Stra2 Po2ama,
2) Uczniowski Klub Sportowy ,,Jastrz1b Knyszyn",
3) Klub Sportowy,,Combat Shooting",
4) Knyszyrlskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta,
5) Stowarzyszenie Pomocy Blizniemu,,Purmia".

Zgodnie z obowipujQcq w gminie uchwalq Nr XII/88/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z
dnia 3l stycznia 2012 roku w sprawie okreSlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
spolecznych na terenie gminy Knyszyn w 2019 roku przeprowadzono nastgpuj4ce konsultacje
dotycz4ce:
Projektu Uchwaly w sprawie uchwalenia Programu wsp6lpracy Gminy Knyszyn z
organizacjami pozarzqdolvymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie na lata
20200-2023.

l)

16. Bezpieczefstwo publiczne.

W 2019 r. na terenie gminy Knyszyn zlohono 63 zawiadomienia o mo2liwoSci popelnienia
przestgpstwa, co stanowi l2,6Yo wszystkich zawiadomieri (500) na terenie dzialania KPP

Monki.
Postepowaniaprzygotowawcze byly prowadzone w 58 przypadkach, zal w przypadku 32
postgpowari organy prowadzqce postgpowanie stwierdzily wypelnienie znamion czyn6w
zabronionych.

o
o
o
o

CzWy zabronione:
przeciwko zdrowiu i Zyciu - | (6% wszystkich czyn6w z art. 156 KK - cig2ki uszczerbek
zdrowia, 157 KK - uszkodzenie ciala, 158 KK - udzial w b6jce lub pobiciu),
przeciwko mieniu - 6 (6,9oh wszystkich czyn6w z art. 278 KK - V'radzie? mienia,279
KK - kradzieZ z wlamaniem, 280 KK - rozb6j, 288 KK - zniszczenie mienia, 284 KK
przywlaszczenie mienia),
| (3,5yo wszystkich czyn6w 3 z art. 286 KK dotyczqce przestgpstw gospodarczych
oszustwo),
dotyczqce niedopelnienia lub przekroczeniauprawnieri przez funkcjonariuszy publicznych
| (12% wszystkich czynlw z art. 222 KK - naruszenie nietykalnoSci funkcjonariusza
publicznego,224 KK - zmuszanie do odstqpienia od czynnoSci slu2bowych,226 KK
zniewthenie funkcjonariusza, 223 Y:K- czynna napa5i na funkcjonariusza),
nietrze2wi kieruj4cy - l0 (12,2yo z wszystkich czyn6w z art.778a kk),
inne przestgpstwa - 13 (15,5oA wszystkich czyn6w nie wymienionych powyzei).

-

-

-

o
o

-

Najwigkszym problemem w gminie Knyszyn s4 osoby kieruj4ce pojazdem mechanicznym
w ruchu drogowym znajduj4ce sig w stanie nietrzeZwoSci lub pod wplywem Srodka
odurzaj4cego - l0 czyn6w.
Policja w 2019 r. podjgla 637 interwencji z czego 116 to interwencje domowe w tym l3 w
ramach Niebieskiej Karty w przypadkach stwierdzeniaprzemocy w rodzinie.
Na terenie gniny Knyszyn w 2019 r. odnotowano 86 wykroczeri z czego wnioskiem o
ukaranie zakoiczylo sig 34 sprawy, 32 zakohczone wyrokiem 2 sq jeszcze w trakcie
rozpatrywania. Skierowano 47 wniosk6w o odst4pienie z powodu: niewykrycia sprawcy - 15,
1, braku znamion wykroczenia - 4, braku
pouczeri 1, braku danych - 5, niepoczytalnoSci
wniosku o Sciganie | oraz zakoitczonych mandatowo - 20. Obecnie w toku znajduje sig I
sprawa dotyczqca wykroczenia a 3 sprawy przekazane zostaly do Sqdu Rodzinnego i
Nieletnich w Bialymstoku.
Policja ponadto prowadzlla uczestniczyla w 5 akcjach informacyjno-edukacyjnych
dotycz4cych miedzy innymi ,,Alkohol i narkotyki, wakacyjne pogotowie bezpieczeristwa,
bezpieczna droga do szkoly". W spotkanych tych wziglo udzial 360 dzieci oraz os6b
doroslych.

i

-

-

-

i

Na terenie wiejskim gniny Knyszyn doszlo do 2 wypadk6w, gdzie zostaly ranne 2 osoby.
Na terenie miasta Knyszyn doszlo do 3 wypadk6w, gdzie ranne zostaly 4.

I 7.

Ochrona przeciwpoZarowa.

Jednym z wielu zadah realizowanych przez samorz4dy gmin jest ochrona
przeciwpolarowa ludnoSci oraz likwidowanie zagroilefi spowodowanych klgskami
2ywiolowymi i skutkami rozwoju cywilizacji. Na terenie gminy Knyszyn zadanie to
realizujemy przy pomocy I jednostki ochotniczej straly poZarnej w Knyszynie jest to
jednostka typu ,,S-3" zrzeszajqca w swoich szerach blisko 50 druhen i druh6w.
Jednostka OSP Ifuyszyn powstala w l90l r. od 1995 funkcjonuje w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo-GaSniczego i w pelni sig z tego zadania wywipujg, Swiadcz4 o tym
oceny bardzo dobre uzyskiwane na corocznych inspekcjach gotowoSci operacyjnej i stanu
technicznego przeprowadzanych przez zesp6l inspekcyjnych KP PSP w Morikach.
Wszystkie sekcje bojowe posiadaj4 podstawowy sprzgt gafiniczy, wyposa2enie oraz Srodki
ochrony osobistej, umundurowanie i wlaSciwe wyszkolenie.
W 2019 r. jednostka wzigla udzial w 65 (w roku 2018 w 68) akcjach ratowniczo gaSniczych na terenie gminy Knyszyn oraz powiatu Monieckiego, w kt6rych uczestniczylo
lqcznie 310 stra2ak6w.
Na wyposazeniu OSP Knyszyn sqtrzy samochody:
l) samoch6d gasniczy GBA-3,5/30 Mercedes Benz ATEGO rok produkcji 2015,
2) samoch6d gasniczy GCBA-5/32lelcz rok produkcji 1987 /karosacja 2007
3) samoch6d lekki ratownictwa technicznego SLRT Volkswagen rok produkcji 1993.
W 2019 r. og6lem na dzialalnoSi przeciwpo2arow4 wydatkowana kwotg 196.925,73 zl.
S4 to wydatki poniesione na: dotacjg celowq udzielon4 z budzetu gminy w kwocie 1.232
zl z tego 1032 zl z przeznaczeniem na zakup wyposa2enia osobistego strazak6w (wartoSi
zadania 5982,01 zl) oraz200 zl na dofinansowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
medycznej dla 2 strazak6w OSP (wartoSi zadania 1060 zl), wynagrodzenia osobowe i
pochodne od wynagrodzefi, ubezpieczenie stra2ak6w, zakup material6w i wyposazenia, zakup
energii, uslugi remontowe, zaktp uslug pozostalych, badania okresowe, odpis na zakladowy
fundusz Swiadczeri socjalnych, rekompensaty za udzial w akcjach gaSniczo-ratowniczych,
ubezpieczenie samochod6w strazackich.
Ponadto jednostka OSP w Knyszynie otrzymala dotacjg z Ministerstwa Spraw
Wewngtrznych i Administracji nal4czn4 kwotg 8000 zl narealizacjE zadaniapublicznego pn.:
,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Stra2y Po2arnych" w ramach otrzymanych
Srodk6w jednostka zakupila 6 komplet6w mundur6w wyjSciowych, przeszkolono 2 stra2akow
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakupiono 4 komplety ubrari koszarowych z
obuwiem.

18. DzialalnoS6 Rady

Miejskiej w Knysrynie.

W okresie sprawozdawczym odbylo sig l0 sesji Rady Miejskiej w Knyszynie, na kt6rych
podjgto 66 uchwaly.
Zadna z podjgtych w 2019 r. uchwal nie zostala w caloSci uchylona przez organy
nadzorcze. W stosunku do trzech uchwal toczylo sig postgpowanie nadzorcze:
l) w stosunku do uchwaly NrYl27ll9 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia29 marca2Ol9 r.
w sprawie wyboru metody ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej oplaty na terenie gminy Knyszyn organ nadzorczy Regionalna

lzba Obrachunkowa umorzyla postgpowanie poniewaZ w trakcie tocz4cego sig

2)

3)

.
.
o
.
.

postgpowania nadzorczego Rada Miejska w Knyszynie podjgla uchwalg Nr VI/35/19 na
podstawie, kt6rej uchylono badanq uchwalg.
w stosunku do uchwaly Nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 3l maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na20l9 r. Regionalnalzba Obrachunkowa
stwierdzila nieistotne naruszenie prawa wzywaj4c Radg Miejsk4 w Knyszynie do
usunigcia wskazanego naruszenia prawa we wlasnym zakresie, co zostalo uczynione.
w stosunku do uchwaly Nr XI/66l19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 puldziernika
2019 r. w sprawie trybu postgpowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
sp6lce wodnej dzialajqcej na terenie gminy Knyszyn, przeznaczonej na biehqce
utrzymanie w6d i urzqdzeh wodnych oriv sposobu jej rozliczania Regionalna Izba
Obrachunkowa stwierdzila istotne naruszenie prawa, kt6re zostalo naprawione uchwal4
Nr XIII/77119 z dnia 30 grudnia 2Ol9 r;.

W Rady Miejskiej w Knyszynie funkcjonujE nastgpuj4ce komisje stale:
Komisja Rewizyjna,
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji,
Komisj a Samorz4du, Finans6w, Planowania i DzialalnoSci Gosp odarczej,
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
KomisjaZdrowia, Kultury, Oswiaty i Porz4dku Publicznego.

Komisja na swoich posiedzeniach opr6cz stalych zadah tj. opiniowanie projekt6w uchwal
wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej w Knyszynie zajmowala sig zagadnieniami
wynikajqcymi z roczne planu pracy przyjgtego uchwalq Nr IV/26l19 Rady Miejskiej w
Knyszynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ramowych plan6w pracy Komisji stalych
Rady Miejskiej w Knyszynie. Komisje stale obyly lqcznie 8 wsp6lnych posiedzeri
protokolarnych. Komisja Zdrowia, Kultury, Oswiaty i Porz4dku Publicznego odbyla 2
samodzielnie protokolarne posied zenia.
Informacje o posiedzeniach komisji oraz Rady podawane byly do publicznej wiadomoSci
w BIP oraznatablicach ogloszeri.
Od grudnia 2018 roku posiedzenia Rady Miejskiej w Knyszynie transmitowane sq on-line,
A glosowania odbywaj4 sig przy pomocy urzqdzen technicznych pozwalaj4cych na
odnotowanie sposobu glosowania przez ka2dego radnego niezwlocznie po glosowaniu i
podanie wynik6w do wiadomoSci publicznej.
Realizacja uchwal za20l9 r. zostala okreSlona zarzqdzeniami Burmistrza Nr: 2lll9 z dnia
1 lutego; 42119 z dnia 2 kwietnia; 54119 z dnia 4 czerwca; 59119 z dnia 2lipca;68119 z dnia
l9 lipca ;90119 z dnia25 wrzesnia; l0lll9 z dnia 4 listopada;120119 z dnia l2 grudnia oraz
125120 z dnia 3 stycznia 2020 r.

19. Sprawy administracyjne.

W 2019 r.

zarejestrowano 10649 przesylek wplywaj4cych do Urzgdu Miejskiego w
Knyszynie, w tym 1080 wplynglo elektronicznie przez ePUAP i Cyfrowy Urzqd.
W 2019 r. zarejestrowano 7391 przesvlek wychodz4cych zUrzgdu Miejskiego w Knyszynie
oraz 47 wyslano elektronicznie przez ePUAP i Cyfrowy Urzqd.
W 2019 r. do Urzgdu Miejskiego w Knyszynie wplynglo 67 wniosk6w o udostgpnienie
informacji publicznej, na kt6re udzielono odpowiedzi.
W 2019 r. do Urzgdu Miejskiego w Knyszynie wplynglo 140 wnioskow zwi1zanych z
prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. W 2019 r. dokonano 32 wpis6w do Centralnej
Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej. Na terenie gniny Knyszyn
zarejestrowanych jest 214 aktywnych przedsigbiorc6w (stan na d2iefi02.07.2020 r.\.
W 2019 r. dokonano 66 zawiadomief o zamiarze usunigcia drzew.
W 2019 r. wydano 109 zaSwiadczeh z zakresu zagospodarowania przestrzennego dotycz4cych
przeznaczenia terenu.
W 2019 r. wydano nastgpuj4cq liczbg decyzji:
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decyja o zwrot podatku akcyzowego

- 498,
podatek leSny - 85,
podatek od nieruchomoSci - 160,
podatek rolny - 267,
lqczne zobowiqzanie pienig2ne (gospodarstwa rolne) w tym, podatek rolny, leSny,
od nieruchomo5ci - 1218,
lqczne zobowi4zarrie pienigZne (nieruchomoSci nie stanowiqce gospodarstwa rolnego)
dzialki, w tym podatek rolny, leSny, od nieruchomo5ci - 487,
ulgi inwestycyjne w podatku rolnym - 4,
zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytulu nabycia grunt6w - 2,
podatek od Srodk6w transportowych - 1,
podzialowych nieruchomoSci - 10,
odmownych o przeksztalceniu prawa uZytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci
nieruchomoSci - 0,

umarzaj4cych postgpowanie administracyjne odnoSnie przeksztalcenia prawa
u2ytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci nieruchomoSci - 0,
Srodowiskowych uwarunkowaniach bez potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania
na Srodowisko - 18,
lokalizacja zjazdu - 5,
umieszczenie urzqdzenia obcego w pasie drogowym oraz zajEcia pasa drogowego na czas
rob6t - 30,
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 14,
okreSlaiqcych warunki zabudowy - 47.
W 2019 r. do Urzgdu Miejskiego w Knyszynie nie wplyngla Zadna skarga.

