SPRAWOZDANIE ROCZNE
za 2020 r.
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY
KNYSZYN NA LATA 2017-2023

Wprowadzenie
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 (zwany dalej GPR) został
przyjęty uchwałą Nr XXXII/262/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20.04.2018 r.
GPR otrzymał pozytywną opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z czym w dniu 05.06.2018 r. Zarząd
Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 299/4243/2018, zgodnie z którą Gminny Program
Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-20203 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji
gmin województwa podlaskiego.
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Sprawozdanie roczne w ramach systemu monitoringu zostało opracowane zgodnie z wytycznymi
zapisanymi w GPR na lata 2017-2023. Zawiera ono:
 wyniki działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację działań
zapisanych w GPR (ile i jakie wnioski o dofinansowanie zostały złożone w okresie
sprawozdawczym, na jakie działania udało się pozyskać środki, w jakiej wysokości, jakie działania
nie otrzymały wsparcia finansowego),
 prezentację przebiegu realizacji projektów (rzeczową i finansową), które otrzymały dofinansowanie z
funduszy zewnętrznych,
 analizę przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w GPR w czasie sprawozdawczym lub
szerszym,
 stan przygotowań i wdrażania projektów wpisanych do realizacji w ramach GPR.
I. Monitoring z realizacji projektów z listy podstawowej
Lista projektów podstawowych ujętych w GPR obejmuje 11 projektów, w tym 5 projektów o
charakterze inwestycyjnym i 6 projektów o charakterze społecznym.
Od początku realizacji GPR z listy projektów podstawowych zrealizowano 4 projekty
inwestycyjne (1.2, 1.3, 1.4, 1.7) oraz częściowo piąty projekt inwestycyjny (1.1). Nie zrealizowano
natomiast żadnego projektu o charakterze społecznym.
Na projekty z listy podstawowej otrzymano dofinansowanie zewnętrzne na 3 projekty
inwestycyjne (1.3, 1.4, 1.7). Dofinansowanie pozyskano ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach kilku priorytetów – w
zależności od charakteru zadania. Szczegółowe informacje na temat projektów z listy podstawowej
prezentuje poniższa Tabela.

Tabela 1. Projekty z listy podstawowej

Lp.

Nazwa projektu

1.1

Budowa Ecoogrodu.
Zagospodarowanie
terenu integracji
społecznej w
Knyszynie Zamku

Szacowana
wartość
projektu

14.000

Poniesione
koszty

-

Kwota
pozyskane
go
dofinanso
wania
-

Rok
realizacji
projektu

2019

UWAGI

W zadaniu Zagospodarowanie
terenu integracji społecznej w
Knyszynie Zamku mieści się
zadanie Siłownia zewnętrzna w
Knyszynie Zamku oraz Budowa
boiska do siatkówki w Knyszynie
2

Zamku
Zadanie sfinansowane ze środków
Funduszu sołeckiego.

Siłownia
zewnętrzna w
Knyszynie Zamku
Wymiana pieców na
ekologiczne oraz
montaż kolektorów i
paneli
fotowoltaicznych na
obszarze
rewitalizacji

26.000

17.570,72

0,00

2019

2.011.000

Piece:
412.500,60

Piece:
227.974,48

Piece:
2018

Kolektory i
panele
fotowol.
1.184.428,08

Kolektory i
panele
fotowol.
679.216,58

Kolektory i
panele
fotowol.:
2019

1.4

Rewitalizacja rynku
w Knyszynie

1.150.000

1.463.700

606.646,91

2020

1.5

Akademia prawa
jazdy - MOPS
Podniesienie
kompetencji
kluczowych i
umiejętności
podstawowych
uczniów obszaru
rewitalizacji
Wymiana
oświetlenia
ulicznego na ledowe

50.000

-

-

-

Zadanie zrealizowano w ramach 2
projektów unijnych, które były
skierowane do wszystkich
mieszkańców gminy. Podane
kwoty dotyczą całego projektu.
* Wymiana pieców na
ekologiczne na obszarze
rewitalizacji – wykonano w
ramach projektu pn.
„Modernizacja indywidualnych
źródeł ciepła oraz montaż
efektywnego energetycznie
oświetlenia ulicznego w
Knyszynie”. Projekt
dofinansowany ze środków RPO
WP na lata 2014-2020. W ramach
projektu wymieniono 16 pieców
opalanych drewnem i węglem na
piece opalane olejem opałowy i
peletem.. Liczba osób z obszaru
rewitalizacji: 5.
* Montaż kolektorów i paneli
fotowoltaicznych na obszarze
rewitalizacji – wykonano w
ramach projektu pn.
„Ograniczenie niskiej emisji
poprzez montaż kolektorów
słonecznych i ogniw
fotowoltaicznych na terenie
miasta i gminy Knyszyn”. Projekt
dofinansowany ze środków RPO
WP na lata 2014-2020. W ramach
projektu zamontowano 15
instalacji fotowoltaicznych oraz
63 instalacji kolektorów
słonecznych. Liczba osób z
obszaru rewitalizacji: 9.
Zadanie dofinansowane ze
środków RPO WP na lata 20142020
-

20.000

-

-

-

-

1.2

1.3

1.6

1.7

300.000

509.137,85

299.112,75

2018

Wykonano w ramach projektu pn.
„Modernizacja indywidualnych
źródeł ciepła oraz montaż
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na obszarze
rewitalizacji

1.8

Letnia akademia
rzemiosła i sztuki KOK
1.9 Rodzinna fabryka
rozwoju - KOK
1.10 Akademia
przedsiębiorczości
1.11 Z angielskim za pan
brat

15.000

-

-

-

efektywnego energetycznie
oświetlenia ulicznego w
Knyszynie”. Projekt
dofinansowany ze środków RPO
WP.
Wymiana oświetlenia
obejmowała obszar miasta
Knyszyna, w tym obszar
rewitalizacji.
-

30.000

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

27.000

-

-

-

-

II. Prezentacja z przebiegu realizacji projektów z listy podstawowej (rzeczowa i finansowa)
1.1

Budowa Eco- ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku

W tym zadaniu mieści się zadanie Siłownia zewnętrzna w Knyszynie oraz Budowa boiska do siatkówki w
Knyszynie, które zostały zrealizowane, a w ramach których m.in. uporządkowano teren integracji
społecznej i zakupiono ławki i kosze na śmieci. Nie wykonano pierwszej części zadania, tj. Budowa Ecoogrodu.

1.2

Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku

W ramach inwestycji uporządkowano i wyrównano teren, zakupiono 6 urządzeń siłowych, ławkę, kosz na
śmieci oraz tablice informacyjną.
Zadanie wykonano ze środków Funduszu Sołeckiego.
Zrealizowano w 2019 r.
Koszt zadania: 17.570,72 zł.

1.3

Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na

obszarze rewitalizacji.
Pierwszą część zadania, tj. wymianę pieców na ekologiczne wykonano w ramach projektu pn.
„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia
ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. W ramach
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projektu wymieniono ogółem 16 pieców opalanych drewnem i węglem na piece opalane olejem opałowy i
pelletem. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów
kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji,
tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockie oraz Knyszyna – Zamku: 5.
Projekt realizowano w roku 2018.
Wartość inwestycji: 412.500,60 zł (koszt zakupu 16 pieców)
Wartość dofinansowania: 227.974,48 zł
Drugą część zadania, tj. Montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji –
wykonano w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i
ogniw fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii. Projekt realizowano w roku 2018. W ramach projektu zamontowano 15 instalacji
fotowoltaicznych oraz 63 instalacji kolektorów słonecznych. Dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły
się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockiej oraz
Knyszyna Zamku: fotowoltaika - 2 osoby, kolektory - 7 osób, razem 9 osób.
Projekt realizowano w roku 2019.
Wartość inwestycji: 1.184.428,08 zł (koszt zakupu wszystkich instalacji).
Wartość dofinansowania: 679.216,58 zł

1.4

Rewitalizacja Rynku w Knyszynie

Na to zadanie Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego.
Projekt zrealizowano w 2020 r.
Wartość robót: 1.463.700,00 zł.
Wartość pozyskanego dofinansowania: 606.646,91zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej
500.217,62 zł i dofinansowanie z budżetu państwa 106.429,29 zł.
W 2020 r. Gmina Knyszyn złożyła do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska wniosek o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 inwestycji pn. „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w
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Knyszynie”, obejmujący działki znajdujące się w obszarze rewitalizacji (ul. Rynek w Knyszynie).
Szacowana wartość projektu: 1.065.922,06 zł.
Szacowana wartość dofinansowania: 500.000,00 zł.
Do dnia 15.11.2020 r. brak jest informacji o wynikach przedmiotowego konkursu.

1.5

Akademia prawa jazdy – MOPS

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.6

Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru

rewitalizacji
Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.7

Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji

Zadanie wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż
efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie
niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65%
zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymiana oświetlenia obejmowała obszar miasta
Knyszyna, w tym obszar rewitalizacji.
Projekt realizowano w roku 2018.
Wartość robót: 509.137,85 zł.
Wartość dofinansowania: 299.112,75 zł

1.8

Letnia akademia rzemiosła i sztuki – KOK

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.9

Rodzinna fabryka rozwoju – KOK

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.10

Akademia Przedsiębiorczości

Zadanie nie zostało zrealizowane.
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1.11

Z angielskim za pan brat

Zadanie nie zostało zrealizowane.
III. Monitoring z realizacji projektów z listy uzupełniającej
Lista uzupełniająca projektów rewitalizacyjnych obejmuje 16 projektów rewitalizacyjnych, w tym: 11
projektów inwestycyjnych i 5 projektów społecznych.
Od początku realizacji GPR zostało zrealizowanych 4 projekty, w tym 1 inwestycyjny (2.8) i częściowo
drugi projekt inwestycyjny (2.7) w części dotyczącej wymiany pieca we wspólnocie mieszkaniowej w
Knyszynie Zamku. W trakcie realizacji jest także kolejny, trzeci projekt inwestycyjny (2.5). Ponadto
zrealizowano 3 projekty społeczne (2.11, 2.12, 2.14).
Na projekty z listy uzupełniającej otrzymano dofinansowanie zewnętrzne na 2 projekty (2.8 i 2.14).
Dofinansowanie pozyskano ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu
odnowy wsi województwa podlaskiego” oraz ze środków pochodzących z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
2 projekty społeczne zrealizowano bez ponoszenia kosztów (2.11 Kółko szachowe oraz 2.12 Warsztaty
teatralne dla dzieci). Szczegółowe informacje na temat projektów z listy uzupełniającej prezentuje
poniższa Tabela.
Tabela 2. Projekty z listy uzupełniającej
Lp.

Nazwa projektu

Szacowana
wartość
projektu

Poniesione
koszty

2.1

Budowa zbiornika
wodnego w
Knyszynie

2.300.000

2.2

Przebudowa
budynku na
potrzeby biblioteki
Termomodernizacja
budynków SP ZOZ
im. dr. E. Jelskiego
w Knyszynie
Likwidacja barier
architektonicznych
w przychodni SP
ZOZ w Knyszynie
Przebudowa i

2.3

2.4

2.5

Rok
realizacji
projektu

UWAGI

-

Kwota
pozyskanego
dofinansowa
nia
-

-

1.310.000

-

-

-

1.900.000

-

-

-

100.000

-

-

-

Trwają prace przygotowawcze
do sporządzenia dokumentacji,
która będzie wymagana do
złożenia przez SGGN wniosku
o dofinansowanie
przedmiotowej inwestycji ze
środków unijnych.
Gmina dwukrotnie składała
wniosek o dofinansowanie.
Nie uzyskała dofinansowania.
Gmina 1-krotnie składała
wniosek o dofinansowanie
inwestycji ze środków RPO
WP na lata 2014-2020 – nie
uzyskała dofinansowania.
-

4.000.000

646.570,37

0,00

Planowany

Gmina raz składała wniosek o
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rozbudowa budynku
ZSO w Knyszynie
na potrzeby
przedszkola

2.6
2.7

2.8

Świetlica Giżanki w
Knyszynie Zamku
Termomodernizacja
budynku,
przebudowa
kotłowni, wymiana
pieców grzewczych
we wspólnocie
mieszkaniowej w
Knyszynie Zamku
Budowa boiska do
siatkówki plażowej
w Knyszynie
Zamku

2.9

Schronisko
młodzieżowe w
Knyszynie, ul.
Białostocka
2.10 Rewitalizacja
przychodni w
Knyszynie, ul.
Grodzieńska
2.11 Kółko szachowe

termin
zakończenia
inwestycji:
11.12.2020

dofinansowanie inwestycji ze
środków RPO WP na lata
2014-2020 – nie uzyskała
dofinansowania.
Zadanie finansowane ze
środków własnych.
-

810.000

-

-

-

100.000

23.370,00

0,00

2018

Gmina z własnych środków
wymieniła piec grzewczy.

15.000

19.680

9.950

2018

600.000

-

-

-

Zadanie dofinansowane ze
środków budżetu
Województwa Podlaskiego w
ramach „Programu odnowy
wsi województwa
podlaskiego”.
-

300.000

-

-

-

Budynek byłej przychodni
został w 2019 r. sprzedany.

30.000

0,00

0,00

2018

W roku 2018 oraz 2019 w
ZSO w Knyszynie były
organizowane dla dzieci i
młodzieży zajęcia w ramach
kółka szachowego.
Warsztaty teatralne były
przeprowadzane przez KOK.
Zwieńczeniem warsztatów
teatralnych był spektakl
„Studnia Giżanka” pokazany
podczas Wielkiego Turnieju
Trzech Królewskich Miasta
zorganizowanego w ramach
Dni Knyszyna.
-

2019

2.12 Warsztaty teatralne
dla dzieci

9.000

0,00

0,00

2018

2.13 Międzynarodowa
wymiana dzieci i
młodzieży –
Knyszyński
Ośrodek Kultury KOK
2.14 Międzynarodowe
Spotkania z
Konopielką - KOK

50.000

-

-

-

23.000

2018:
18.666,16

2018:
8.000,00

2018

2019:
23.646,82

2019:
12.470,00

2019

Dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego
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2.15 Wsparcie na rzecz
kształtowania i
rozwijania
kompetencji
kluczowych u dzieci
z przedszkola w
Knyszynie
2.16 Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych pod
budownictwa
mieszkaniowe w
Knyszynie

200.000

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

IV. Prezentacja z przebiegu realizacji projektów z listy uzupełniającej (rzeczowa i finansowa)
2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie
Trwają prace przygotowawcze do sporządzenia dokumentacji, która będzie wymagana do złożenia przez
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, której Gmina Knyszyn jest członkiem, wniosku o dofinansowanie
przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki
Dwukrotnie, w roku 2018 i 2019 składano do Instytutu Książki wniosek o dofinansowanie zadania w
ramach programu o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura
Bibliotek 2016-2020”. Złożone wnioski otrzymywały wysokie lokaty, jednak nie otrzymały
dofinansowania – plasowały się tuż poza listą rankingową. Przyczyną braku otrzymania dofinansowania
była bardzo mała alokacja środków przeznaczonych na konkurs.
2.3 Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie
Gmina Knyszyn w 2018 składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o
dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne. Nie udało się pozyskać dofinansowania.

2.4 Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie
Zadanie nie zrealizowane.
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2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola
Gmina w 2017 r. składała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o
dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Nie pozyskano dofinansowania. W związku z tym, z uwagi na
dużą istotność tego przedsięwzięcia, w 2020 r. zostało ono zrealizowane ze środków własnych gminy
Knyszyn.
Koszt robót budowlanych: 646.570,37 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 11.12.2020 r.
2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie Zamku
Zadanie nie zostało zrealizowane.
2.7 Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we
wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku
Zdanie zrealizowano częściowo. W ramach tego zadania wykonano w 2018 r. z własnych środków gminy
Knyszyn wymianę pieca grzewczego we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku. Koszt
inwestycji: 23.370,00 zł
2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku
Na realizację tej inwestycji

Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu

Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na
realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa podlaskiego.
Koszt robót: 19.680,00 zł.
Otrzymane dofinansowanie: 9.950,00 zł.
2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka
Zadanie nie zostało zrealizowane.
2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska
Budynek byłej przychodni, wpisanej do rejestru zabytków został w 2019 r. sprzedany w drodze przetargu
nieograniczonego. Nowy właściciel ma obowiązek wykonać renowację budynku z zachowaniem zaleceń
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami prace powinny zostać ukończone do końca 2023 r.
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2.11 Kółko szachowe
W roku 2018 oraz 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie organizowane były zajęcia
szachowe. Były one prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela pracującego w placówce.

2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci
W 2018 r. Knyszyński Ośrodek Kultury prowadził zajęcia teatralne dla dzieci. Warsztaty były
prowadzone nieodpłatnie przez instruktorów Knyszyńskiego Ośrodka Kultury. Licznie uczestniczyły w
nich dzieci z obszaru rewitalizacji – głównie z miejscowości Knyszyn – Zamek. Zwieńczeniem zajęć było
wystawienie sztuki pt. „Studnia Giżanki”, które odbyło się podczas Dni Knyszyna 2018 r.
2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – Knyszyński Ośrodek Kultury – KOK
Projekt nie został zrealizowany.
2.14 Międzynarodowe Spotkania z Konopielką – KOK
Projekt realizowany w roku 2018 oraz w roku 2019.
W 2018 r. na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 8.000,00 zł.
W 2019 r. na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 12.470,00 zł.
2.15 Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola
w Knyszynie
Projekt nie został zrealizowany.
2.16 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie
Projekt nie został zrealizowany. Jego realizację zaplanowano na rok 2021.
V. Monitoring pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Aby GPR był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców, wyszczególniono w
nim zakres tematyczny projektów, które będą mogły być podejmowane w ramach GPR. Z tej kategorii
zrealizowano następujące działania:
 Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Gmina
Knyszyn złożyła w 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o
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dofinansowanie zadania pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn” w
ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V.
Gospodarka niskoemisyjna. W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż 22 mikroinstalacji
fotowoltaicznych o mocy do 5 kWh każda oraz 6 mikroinstalacji kolektorów słonecznych. Ogólna
wartość projektu 733.000,00 zł. Dofinansowanie na poziomie 65% kosztów kwalifikowalnych zadania.
Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wyników konkursu.
 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego, historycznego i kulturowego –
Gmina zrealizowała projekt pn. „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna gminy Knyszyn”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące działania promujące dziedzictwo
naturalne, historyczne i kulturowe gminy Knyszyn: wydanie 3 folderów turystycznych, wykonanie
materiałów promocyjnych związanych z Knyszynem (magnesy, breloki, długopisy), wydanie albumu
"Walory historyczno- przyrodnicze Knyszyna i okolic", wydanie monografii "Prawa i przywileje
miasta Knyszyna", zorganizowanie konferencji naukowej z okazji 450- lecia nadania praw miejskich
Knyszyna oraz wydawnictwo pokonferencyjne, zorganizowanie Turnieju 3 królewskich miast,
wydanie monografii z okazji 500- lecia Parafii w Knyszynie. Wartość całkowita projektu: 137.950,47
zł, wartość pozyskanego dofinansowania: 83.323,77 zł.
 Szeroka promocja walorów historyczno– kulturowych i przyrodniczych gminy – Projekt „Jagielloński
Knyszyn – kampania promocyjna Gminy Knyszyn” - j.w.
 Ochrona środowiska przyrodniczego – Gmina Knyszyn w 2020 r. pozyskała ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na realizację zadania pn.
„usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Knyszyn”. W ramach zadania wykonano odbiór odpadów
pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki, sznurka, worków po nawozach oraz
opakowań typu Big Bag. Łącznie odebrano 36,585 Mg odpadów. Kwota pozyskanego dofinansowania:
55.065,00 zł.
 Programy usuwania azbestu – Gmina Knyszyn w 2018 r. pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie i utylizację azbestu
z budynków mieszkalnych na terenie gminy Knyszyn. Wartość projektu: 8.900,00 zł, dofinansowanie:
100%. Ilość gospodarstw domowych, z których odebrano i zutylizowano azbest: 21. Ponadto Gmina
Knyszyn w 2020 r. ponownie pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie i utylizację azbestu z budynków
mieszkalnych na terenie gminy Knyszyn. Wartość projektu: 8.452,00 zł, dofinansowanie: 100%. W
ramach zadania odebrano i zutylizowano 31,220 Mg szkodliwego dla zdrowia azbestu.
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 Działania włączające osoby narażone na utrwalone wykluczenie społeczne, w szczególności programy
resocjalizacyjne i terapeutyczno – resocjalizacyjne, działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo
– rehabilitacyjne i terapeutyczno – edukacyjne – Gmina Knyszyn w 2020 r. pozyskała dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Wartość
zadania: 150.000,00 zł. Wartość pozyskanego dofinansowania: 90.000,00 zł.
VI. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźnikowym
Monitoring wskaźników GPR dostarcza danych na temat postępu realizacji oraz efektywności
zaplanowanych działań. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźników projektów
rewitalizacyjnych prezentuje poniższa tabela. Projekty już zrealizowane zostały oznaczone podkreśleniem.
W tabeli nie ujęto przedsięwzięć rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień opracowania niniejszego
raportu. Nie ujęto także przedsięwzięć, dla których np. złożono wniosek o dofinansowanie, ale jest on
jeszcze na etapie oceny. Wyszczególniono tylko zakończone przedsięwzięcia.
Tabela 3. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźnikowym

Cel strategiczny 1. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

Cel
strategicz
ny

Cel
operacyjny

Działanie

rozbudowa
infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej (plaża
miejska, siłownia typu
outdoor) oraz
kształtowanie postaw
zdrowego stylu życia
1.1.
Promocja
zdrowego
stylu życia

kształtowanie
przestrzeni publicznej
służącej zaspakajaniu
potrzeb mieszkańców
(skwery, parki, place
zabaw);

Projekt

Wskaźnik

1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie
Zamku;
1.1 Budowa Eco-ogrodu.
Zagospodarowanie terenu integracji
społecznej w Knyszynie Zamku
2.1 Budowa zbiornika wodnego w
Knyszynie;
2.8 Budowa boiska do siatkówki
plażowej w Knyszynie Zamku
1.1 Budowa Eco-ogrodu.
Zagospodarowanie terenu integracji
społecznej w Knyszynie Zamku
1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie
Zamku;
1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego
w Knyszynie;
2.1 Budowa zbiornika wodnego w
Knyszynie;
2.8 Budowa boiska do siatkówki
plażowej w Knyszynie Zamku

Ilość nowo
powstałych obiektów
sportoworekreacyjnych (w szt.)
Ilość osób
korzystających z nowo
powstałych obiektów
sportoworekreacyjnych

Powierzchnia
zrewitalizowanej
przestrzeni publicznej
(m2)

Zakładana
Wartość
Wartość
końcowa osiągnięta
- 2023 rok
3

3

300

300

7050

11.366,8
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1.1 Budowa Eco-ogrodu.
Zagospodarowanie terenu integracji
społecznej w Knyszynie Zamku
1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie
Zamku;
1.8 Letnia akademia rzemiosła i
sztuki - KOK
zapewnienie
1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK
atrakcyjnych zajęć dla
2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynieosób w różnym wieku
Zamku;
na gminnych obiektach
2.8 Budowa boiska do siatkówki
sportowoplażowej w Knyszynie Zamku;
rekreacyjnych.
2.11 Kółko szachowe
2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci
2.13 Międzynarodowa wymiana
dzieci i młodzieży - Knyszyński
Ośrodek Kultury
2.14 Międzynarodowe Spotkania z
Konopielką - KOK
1.3 Wymiana pieców na ekologiczne
oraz montaż kolektorów i paneli
fotowoltaicznych na obszarze
rewitalizacji,
1.2.
2.3 Termomodernizacja budynków
Radykalna programy głębokiej
SP ZOZ im. Dr. E. Jelskiego w
poprawa termomodernizacji i
Knyszynie ,
jakość
poprawy efektywności
2.7 Termomodernizacja budynku,
powietrza energetycznej
przebudowa kotłowni, wymiana
budynków publicznych i pieców grzewczych we wspólnocie
prywatnych poprzez
mieszkaniowej w Knyszynie Zamku ,
wymianę źródeł ciepła
2.10 Rewitalizacja przychodni w
na ekologiczne (OZE).
Knyszynie, ul. Grodzieńska
2.2 Przebudowa budynku na
potrzeby biblioteki,
poprawa dostępności i
2.4 Likwidacja barier
wzrost jakości
architektonicznych w przychodni SP
1.3.
świadczonych usług w
ZOZ w Knyszynie,
Poprawa
obiektach publicznych
2.5 Przebudowa i rozbudowa
jakości
(m.in. szpital, biblioteka, budynku ZSO w Knyszynie na
życia
przedszkole)
potrzeby przedszkola,
poprzez
2.10 Rewitalizacja przychodni w
podniesieni
Knyszynie, ul. Grodzieńska
e standardu
obiektów tworzenie terenów
2.16 Uzbrojenie terenów
użytecznośc inwestycyjnych pod
inwestycyjnych pod budownictwo
i publicznej budownictwo
mieszkaniowe w Knyszynie
mieszkaniowe
i rozwój
budownict
wa
montaż nowoczesnej
mieszkanio infrastruktury
wego
oświetleniowej
1.7 Wymiana oświetlenia ulicznego
drogowej i ulicznej oraz na ledowe na obszarze rewitalizacji
wymiana istniejącej na
ekologiczną,

Cel strategiczny 2.
Poprawa kondycji
ekonomicznogospodarczej
mieszkańców

2.1
Przeciwdzia
łanie
bezrobociu
i
aktywizacja
zawodowa
mieszkańcó

wspieranie rozwoju
branży hotelarskogastronomicznej oraz
usług okołoturystycznych w
oparciu o tradycje
królewskie oraz bliskość
Puszczy Knyszyńskiej;

1.4 Rewitalizacja Rynku w Knyszynie;
2.1 Budowa zbiornika wodnego w
Knyszynie;
2.9. Schronisko młodzieżowe w
Knyszynie, ul. Białostocka

Ilość wydarzeń na
gminnych obiektach
sportoworekreacyjnych ( w szt.)

20

5

Ilość uczestników
wydarzeń na
gminnych obiektach
sportoworekreacyjnych

500

500

Ilość gospodarstw
domowych
doposażonych w
nowoczesne źródła
ciepła (OZE)

45

52

Ilość
zrewitalizowanych
obiektów użyteczności
publicznej

3

Powierzchnia nowo
utworzonych terenów
inwestycyjnych pod
budownictwo
mieszkaniowe (w ha)

1,1868

0

Ilość zamontowanych
lamp ledowych

80

93

Ilość osób
korzystających ze
zmodernizowanych
obiektów publicznych

300

Ilość
zrewitalizowanych
obiektów-nośników
rozwoju
gospodarczego

1

0

300

1
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w

el strategiczny 3 Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców

2.2 Wzrost
kapitału
społeczneg
o wśród
dzieci i
młodzieży

3.1.
Kształtowa
nie
wysokiej
jakości
przestrzeni
publicznej

Doskonalenie
zawodowe
mieszkańców poprzez
nabywanie nowych
umiejętności (m.in.
kursy, szkolenia);

1.5. Akademia prawa jazdy – MOPS
1.10 Akademia Przedsiębiorczości

Ilość osób
bezrobotnych
doposażonych w
nowe kompetencje
pracownicze

20

Podniesienie poziomu
nauczania wśród dzieci i
młodzieży poprzez
ofertę zajęć
dodatkowych

1.6 Podniesienie kompetencji
kluczowych i umiejętności
podstawowych uczniów obszaru
rewitalizacji;
1.11 Z angielskim za pan brat
2.11 Kółko szachowe
2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci;
2.15 Wsparcie na rzecz
kształtowania i rozwijania
kompetencji kluczowych u dzieci z
przedszkola w Knyszynie.

Ilość uczniów uczestników zajęć
dodatkowych

85

85

rewitalizacja obiektów
zabytkowych;

1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego
w Knyszynie;
2.9 Schronisko młodzieżowe w
Knyszynie, ul. Białostocka

Ilość
zrewitalizowanych
obiektów/przestrzeni
publicznych

3

2

Ilość użytkowników
zrewitalizowanych
obiektów/przestrzeni
publicznych

600

600

Ilość nowo
utworzonych/zrewitali
zowanych obiektów
użyteczności
publicznej

3

Ilość zorganizowanych
wydarzeń

7

budowa i rozwój
infrastruktury służącej
popularyzacji miejsc
historycznych;

ożywianie i estetyzacja
centrów terenów
rewitalizowanych,

3.2. Rozwój
zasobów
instytucjon
alnych

Podniesienie jakości
istniejących oraz
tworzenie nowych
obiektów użyteczności
publicznej z szerokim
zakresem ich usług

rozbudowa oferty
kulturalnej w
istniejących placówkach

1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego
w Knyszynie;
2.1 Budowa zbiornika wodnego w
Knyszynie
2.9 Schronisko młodzieżowe w
Knyszynie, ul. Białostocka
1.1 Budowa Eco-ogrodu.
Zagospodarowanie terenu integracji
społecznej w Knyszynie Zamku
1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie
Zamku;
1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego
w Knyszynie
1.1 Budowa Eco-ogrodu.
Zagospodarowanie terenu integracji
społecznej w Knyszynie Zamku;
1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie
Zamku;
1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego
w Knyszynie;
2.1 Budowa zbiornika wodnego w
Knyszynie;
2.2 Przebudowa budynku na
potrzeby biblioteki;
2.5 Przebudowa i rozbudowa
budynku ZSO w Knyszynie na
potrzeby przedszkola
2.6 Świetlica Giżanki w KnyszynieZamku
2.8 Budowa boiska do siatkówki
plażowej w Knyszynie Zamku;
2.9 Schronisko młodzieżowe w
Knyszynie, ul. Białostocka
1.8 Letnia akademia rzemiosła i
sztuki - KOK
1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK

0

3

5

15

gminnych,

2.11 Kółko szachowe
2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci
2.13 Międzynarodowa wymiana
dzieci i młodzieży - Knyszyński
Ośrodek Kultury
2.14 Międzynarodowe Spotkania z
Konopielką - KOK
2.17 Warsztaty teatralne dla dzieci

Ilość uczestników
wydarzeń

100

100

VII. Podsumowanie działań realizowanych w ramach GPR w 2020 r. (stan na 15.11.2020 r.)
 W 2020 r., w okresie do dnia 15.11.2020 r. zakończono realizację następujących projektów:
1.4 Rewitalizacja rynku w Knyszynie (projekt o charakterze inwestycyjnym, lista podstawowa)
 W 2020 r., w okresie do dnia 15.11.2020 r. trwa realizacja następujących projektów:
2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola (projekt o
charakterze inwestycyjnym, lista uzupełniająca)
VIII. Analiza przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w GPR gminy Knyszyn w okresie
sprawozdawczym lub szerszym:
Wśród głównych przyczyn nie zrealizowania części projektów zapisanych w GPR należy wymienić:
1. Brak wystarczających zasobów finansowych na sfinansowanie inwestycji wyłącznie ze środków
własnych Gminy Knyszyn;
2. Kończący się okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020, co wiąże się z dużo
mniejszą liczbą ogłaszanych konkursów;
3. Występowanie obecnie na terenie całej Polski pandemii COVID 19 i związane z nią ograniczenia,
których następstwem jest m. in. odwołanie zaplanowanych wcześniej imprez sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych, zakaz organizowania wszelkiego rodzaju imprez masowych,
spotkań w większym gronie, konieczność prowadzenia zdalnej nauki przez uczniów, znaczne
ograniczenia w pracy ośrodków kultury, bibliotek, etc. Ten czynnik w głównej mierze przyczynił
się do niezrealizowania części projektów o charakterze społecznym, wyszczególnionych w GPR.

XI.

Propozycje nowych projektów, rekomendacje i zalecenia

W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano nowych projektów do realizacji w ramach GPR oraz żaden z
podmiotów, ani mieszkaniec nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do GPR.W okresie
sprawozdawczym nie wystąpiły żadne przesłanki do aktualizacji GPR. W przyszłości, jeśli pojawi się taki
wniosek, uprzednio zostanie on przedyskutowany na spotkaniu Komitetu Rewitalizacji oraz
przedstawiony Burmistrzowi Knyszyna. W przypadku akceptacji zostanie on poddany procesowi jak w
przypadku tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
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