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Raport o stanie gminy Augustów opracowano w związku z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą, 

społeczną i finansową gminy Augustów. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach 

funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31.12.2019r.  Dzięki Raportowi zaistniała 

możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy. Raport ukazuje również trendy 

rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego 

rozwoju gminy.  

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:  

▪ demografia,  

▪ finanse gminy,  

▪ inwestycje gminne i inne zadania zrealizowane w sołectwach,  

▪ działalność gospodarcza,  

▪ warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, 

gospodarka odpadami),  

▪ zagospodarowanie przestrzenne,  

▪ oświata, sport 

▪ kultura 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Augustów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, 

będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, 

jak również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Białymstoku. 
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DEMOGRAFIA 

Według danych statystycznych stan ludności wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 6814 

osób. 

Struktura ludności w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco : 

Miejscowość Razem 

Wiek 

<18 

Dorośli 0-6 7-15 16-19 20-65 
powyżej 

65 
K M 

Białobrzegi 333 38 295 16 21 9 240 47 162    171 

Biernatki 177 40  137 17 20 5  114 21 88 89 

 Bór   78 6 72 5 0 2 59 12 34 44 

Chomontowo  62 7 55 2 3 4 45 8 28 34 

Czarnucha  51 8 43          1 6 1 32 11  24 27  

Czerkiesy 12 0 12 0 0 0 10 2 3 9 

Gabowe Grądy 93 15 78 6 7 3 60 17 48 45    

Gliniski 108 24 84 9 11 4 67 17 54 54 

Góry 22 2 20 2 0 0 15 5 12 10 

Grabowo 70 16 54 6 8 3 45 8 37 33 

Grabowo- Kolonie 123 17 106 6 9 2 89 17 53 70 

Jabłońskie 259 64 195 21 33 14 151 40 125 134 

Janówka 461 99 362 39 49 22 294 57 239 222 

Jeziorki 329 92 237 33 53 13 199 31 160 169 

Kolnica 349 70 279 21 43 11 233 41 178 171 

Kolnica BSD 107 20 87 8 10 2 72 15 61 46 

Komaszówka 57 9 48 3 5 4 34 11 23 34 

Mazurki 153 36 117 13 16 12 94 18 82 71 

Mikołajówek 75 13 62 5 7 5 43 15 39 36 

Netta  Druga 279 69 210 28 33 11 172 35 145 134 

Netta Pierwsza 343 78 265 30 38 17 210 48 164 179 

Netta–Folwark  192 40 152 21 15 12 121 23 95 97 

Obuchowizna 24 8 16 3 5 0 15 1 13 11 
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Osowy  Grąd 194 40 154 16 17 13 115 33 87 107 

Ponizie 209 38 171 14 22 16 121 36 99 110 

Posielanie      59 10 49 4 5 2 43 5 28 31 

Promiski 85 14 71 5 7 5 62 6 39 46 

Pruska  Mała 154 39 115 16 20 7 87 24 70 84 

Pruska  Wielka 296 68 228 23 39 19 176 39 155 141 

Rutki  Nowe 328 71 257 26 34 18 213 37 164 164 

Rutki  Stare 242 53 189 17 28 16 151 30 117 125 

Rzepiski 80 19 61 8 9 5 44 14 39 41 

Świderek 40 15 25 6 6 3 20 5 17 23 

Topiłówka 348 62 286 14 34 28 218 54 170 178 

Turówka 113 22 91 11 7 6 75 14 57 56 

Twardy Róg 20 1 19 1 0 1 15 3 14 6 

Uścianki 67 15 52 1 11 5 41 9 30 37 

Żarnowo Drugie 313 73 240 30 38 22 183 40 148 165 

Żarnowo Pierwsze 292 55 237 19 32 12 189 40 148 144 

Żarnowo Trzecie 217 36 181 9 25 7 141 35 111 106 

R A Z E M: 6814 1402 5412 515 726 341 4308 924 3360 3454 

 

RADA GMINY 

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. To ona uchwala m.in. budżet gminy, 

plany zagospodarowania przestrzennego, wysokość podatków czy stawki opłat za wodę i 

ścieki oraz odbiór odpadów. 

Radni są wybierani w wyborach powszechnych, ich kadencja od 2018r. trwa pięć lat.  

Dnia 24 listopada 2019 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Augustów w 

związku z rezygnacją Pana Zdzisława Chmielewskiego z mandatu radnego sprawującego 

funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. W wyniku głosowania radnym został wybrany Pan 

Jerzy Galicki. 

W Radzie Gminy Augustów zasiada 15 radnych: 

1. Ewa Frąckiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Augustów od dnia 28.08.2019 r. 
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1 a. Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy do dnia 31.07.2019 r.  

2. Kamil Czerobka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy od dnia 28.08.2019 r. 

2 a. Ewa Frąckiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy do dnia 28.08.2019 r. 

3. Danuta Kulbacka  -  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

4. Jerzy Galicki od dnia 24.11.2019 r. 

5. Henryk Karczewski 

6. Bożena Kondracka 

7. Andrzej Kowalewski 

8. Krzysztof Łaniewski 

9. Marek Henryk Mikołajczyk 

10. Karol Milanowski 

11. Marek Pieńczykowski 

12. Arkadiusz Roszkowski 

13. Marek Sujata 

14. Michał Szczepański 

15. Grzegorz Wiszniewski 

 

Działają 4 komisje Rady Gminy.  

1. Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzą radni: 

1) Andrzej Kowalewski – Przewodniczący  

2) Karol Milanowski – Zastępca Przewodniczącego 

3) Kamil Czerobka – członek komisji 

4) Krzysztof Łaniewski – członek komisji 

5) Marek Mikołajczyk – członek komisji 

6) Grzegorz Wiszniewski – członek komisji 

2. Komisja Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa 

1) Henryk Karczewski – Przewodniczący 

2) Kamil Czerobka – Zastępca Przewodniczącego 

3) Jerzy Galicki – członek komisji od dnia 20.12.2019 r. 

3 a.) Zdzisław Chmielewski – członek komisji do dnia 31.07.2019 r. 

4) Karol Milanowski – członek komisji 

5) Arkadiusz Roszkowski – członek komisji 

 

3. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 
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1) Marek Sujata – Przewodniczący, 

2) Ewa Frąckiewicz – Zastępca Przewodniczącego 

3) Bożena Kondracka – członek komisji 

4) Danuta Kulbacka – członek komisji 

5) Marek Pieńczykowski – członek komisji 

6) Grzegorz Wiszniewski – członek komisji 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1) Arkadiusz Roszkowski – Przewodniczący  

2) Michał Szczepański – Zastępca Przewodniczącego 

3) Henryk Karczewski – członek komisji 

4) Andrzej Kowalewski – członek komisji 

5) Marek Sujata – członek komisji 

 

Sesje są zwoływane przynajmniej raz na kwartał, są one jawne i otwarte oraz 

transmitowane. Terminy i porządek sesji są podawane na BIP gminy Augustów. 

W 2019 roku podjęto 101 uchwał. Rozpatrywane były na 9 posiedzeniach sesji Rady 

Gminy. 

Dotyczyły m.in.: planów finansowych na 2019r., budżetu na 2019r., nadania Statutu Gminy 

Augustów oraz sołectw wszystkich wsi, podatku od nieruchomości i od środków 

transportowych na 2020 r. 

 Najważniejsze z nich to: 

1.  Uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

2.  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

3.  Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów. 

4.  Uchwały w sprawie Statutów 36 Sołectw wsi. 

5.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 – 2027. 

6.  Uchwalenie budżetu gminy Augustów na rok 2020. 

Uchwały realizowane były zgodnie z zapisami. Uchwały budżetowe realizowane są na 

bieżąco. 

W 2019 roku odbyło się 10 wspólnych posiedzeń komisji Rady, 7 posiedzeń Komisji 

Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa, 2 posiedzenia Komisji Oświaty i 

Spraw Społecznych, 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Niniejsze komisje 

opiniowały projekty uchwał oraz rozpatrywały bieżące sprawy gminy.  
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

Gmina Augustów współpracuje ze Związkiem Komunalnym Biebrza. W 2019r. podpisano 

umowę na  sterylizację i kastrację psów. 

Współpracuje również ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski 

oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.    

OCHRONA ZDROWIA 

  

Na terenie Gminy działają dwa Ośrodki Zdrowia: w Janówce i Żarnowie. Pracuje tam dwóch 

lekarzy, którzy prowadzą prywatne praktyki lekarskie. Baza lokalowa stanowi własność 

gminy Augustów i w przypadku Żarnowa jest dobra a w Janówce budynek wymaga 

kapitalnego remontu.  

 

FINANSE GMINY 

Budżet gminy 

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Projekt budżetu  jest przygotowywany 

przez wójta gminy we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami Urzędu Gminy. Projekt, 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, jest przesyłany do zaopiniowania przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO). O ostatecznym jego kształcie decydują radni w 

głosowaniu. Zgodnie z przepisami, uchwała budżetowa powinna zostać podjęta do końca roku 

poprzedzającego dany rok budżetowy. Należy pamiętać, że jest to plan, więc naturalne jest, że 

w ciągu roku wprowadzane są do niego mniejsze lub większe zmiany. Po zakończeniu roku, 

radni oceniają wykonanie budżetu przez wójta, na tej podstawie udzielając – lub nie – 

absolutorium. 

Dochody budżetowe 

Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji 

ogólnych z budżetu państwa. Dla budżetu gminy Augustów największe źródła dochodów to: 

subwencja oświatowa, podatki od nieruchomości, udział w podatkach od osób fizycznych 

(PIT) oraz osób prawnych (CIT), środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 

dochody ze źródeł zewnętrznych, jakie pozyskaliśmy na planowane inwestycje. Te ostatnie są 

najbardziej zróżnicowane rok do roku – w zależności od realizowanych projektów. 

 

Wydatki budżetu 

Uchwała budżetowa określa, na jakie cele i w jakiej wysokości wydajemy publiczne 

pieniądze. Można je podzielić na wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki bieżące to te 

związane z działalnością urzędu i jednostek gminnych, np. centrum kultury, utrzymaniem 

obiektów publicznych, oświetleniem dróg, itd. Kwoty przeznaczane na ten cel są podobne co 
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roku. Inaczej jest w przypadku wydatków inwestycyjnych, które mogą się znacznie różnić w 

poszczególnych latach. Wynika to z liczby i wielkości zaplanowanych projektów 

budowlanych, co często jest związane z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy zewnętrznych, 

np. unijnych. 

Informacje finansowe  

Na planowaną kwotę dochodów 34.749.690,27zł w trakcie 2019 roku uzyskano 

34.696.547,37,zł, tj. 99,85% planu, z tego  na planowaną kwotę 30.785.915,65zł dochodów 

bieżących uzyskano  30.815.042,67zł, tj. 100,09% planu. Dochody majątkowe na planowaną 

kwotę 3.963.774,62zł wykonano w  wysokości 3.881.504,70zł, tj. 97,92%. 

Wykonane dochody majątkowe stanowią  11,19% wykonanych dochodów ogółem. 

Najważniejszym źródłem dochodów są subwencje. W roku 2019 otrzymaliśmy 12.134.769zł 

z tego tytułu. Subwencja stanowi 39,46% uzyskanych dochodów bieżących i 34,97% 

dochodów ogółem uzyskanych w roku 2019. 

Dochody własne tj. dochody z podatków  i opłat wyniosły 4.129.918,03zł, co stanowi 13,40% 

dochodów bieżących i 19,90% dochodów ogółem uzyskanych w 2019 roku. 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

wyniosły  3.018.159zł , tj.  o 24,08% więcej w stosunku do roku 2018. 

Dochody uzyskane z podatku od nieruchomości wyniosły 1.402.852,65zł, tj. o 1,65% mniej 

niż w roku 2018. 

 

Na wydatki bieżące zaplanowano 29.375.478,53 zł, a w ciągu roku  wydano 28.232.727,71 zł, 

tj. 96,11 %. W ciągu roku  na inwestycje wydano 9.431.075,43zł, tj. 97,42% planowanej 

kwoty. 

Najpoważniejszą pozycją są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych. Na ten 

cel w roku 2019 wydano 11.477.422,51zł, tj. 40,65% wydatków bieżących  gminy. 

Deficyt budżetu planowano w wysokości 4.307.030,26zł, a na koniec roku deficyt wyniósł  

2.967.255,77zł. 

Dofinansowanie uzyskane ze środków Unii Europejskiej w roku 2019 wyniosło 

2.982.639,08zł, z tego dochody o charakterze majątkowym  - 2.732.739,08zł. 

 

Wydatki inwestycyjne stanowią 25,04% wykonanych wydatków ogółem  w roku 2019. 

Najważniejsze inwestycje prowadzone  w roku 2019 to: 

1. Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą         

towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych. Zadanie realizowane było w latach 2015 – 

(dokumentacja) – 2019. Przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony i rozstrzygnięty w 

2018r. Inwestycję zakończono w czerwcu 2019r. Wartość inwestycji 4.488.158,52zł, w tym w 

2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.381.330,52zł. Dofinansowanie ze środków PROW 

wyniosło 1.755.050zł,   z tego w 2019 r. uzyskano 1.701.856zł. (patrz str.17-19) 

2.Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Augustów. Zadanie realizowane było w latach 

2018 -2019. Wartość zadania wyniosła 1.974.494,95zł, z tego w 2019 roku wydano 

1.956.608,77zł. Instalacja 140 solarów została zakończona w styczniu 2019r. Projekt 

realizowano  w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie wyniosło 

1.030.697,90zł.(patrz str.19) 



9 
 

3. Budowa budynku urzędu gminy. Dokumentację na budowę opracowano w roku 2017. 

Prace budowlane rozpoczęły się w końcu roku 2017 i zostały zakończone w lutym 2019 roku. 

Ogólny koszt budowy to 5.769.898,03zł, z tego wynagrodzenie wykonawcy firmy 

„MASTER”  - 5.379.310,09zł. Wydatki poniesione w roku 2019 w związku z tym zadaniem  - 

457.097,63zł. 

4.  Prowadzono inwestycje związane z przebudową dróg gminnych. Realizowano zadanie: 

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów – Netta I – Białobrzegi dl. 3000m”. 

Finansowanie zadania: 1 878 163,25 zł, w tym: środki Funduszu Dróg Samorządowych: 

1.117.777zł oraz środki własne Gminy Augustów: 760 386,25 zł.(patrz str.16-17) 

5. Zakupiono nieruchomość zabudowaną w Netcie Folwark za kwotę 241.067,50zł. 

Na wydatki  w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w budżecie 549.776,40zł. Środki 

wykorzystane przez sołectwa wyniosły 473.815,52zł, z czego na remonty, zakupy do szkół 

wydatkowano 35.711 zł, na poprawę stanu dróg przeznaczono  205.119,33zł, pozostałe środki 

przeznaczono potrzeby świetlic, siłownie zewnętrzne, wynagrodzenia opiekunów świetlic, 

park w Białobrzegach, oświetlenie, znaki informacyjne, drobne remonty, imprezy 

integracyjne w sołectwach. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019r.  zobowiązania z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek  

wynoszą  6.400.000 zł.  Spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi na koniec roku 2027. 

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019r.  wyniosły 525,32zł. Zobowiązania dotyczą faktury 

za usługi telekomunikacyjne. Faktura  z terminem płatności w roku 2019 do urzędu wpłynęła 

dnia 13 stycznia 2020 r. i 14 stycznia 2020r. została opłacona. 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego  
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Lp. Położenie rodzaj mienia nr działki pow. /mkw/ wartość mienia 

/zł 

sposób zagospodarowania dochody za 2019r /zł/ rozdział 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Białobrzegi działka zabudowana 73/2 945 18.000 wartość 

księgowa 

wieczyste użytkowanie Parafia 

Rzymsko-Kat. 

54  

2 Kolnica działka zabudowana 458 1100 18.700 wartość 

księgowa 

wieczyste użytkowanie 

Michniewicz 

561  

3 Żarnowo I działki zabudowane 637,640,641 39.100 586.500wartość 

księgowa 

wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów 17.595  

                Razem wiecz. 

użytkowanie 

18.21  

4 Kolnica BSD dz.zabud.z lokalem 
lokal użytkowy 

3/13,3/33 2761 

udział 

3250/27243 

112,1 

23.100 

najem 3282,26  

5 Żarnowo II dz.zabud. /bacutil/ 
budynek i 

urządzenia 

17 9.300 9.300 

18.519 

najem 7369,11  

6 Janówka dz.zab.-ośrodek zdrowia 
budynek i 

wyposażenie 

100/4 1.059 2.118 

68.708 

Najem                            

/Medikor/ 

1454,24  

7 Augustów 

W.Polskiego 51 

Lokal po UG  Lokal -233,25 

piwnica - 22,33 

    

8 Białobrzegi działki rolne 5,148 24.400 231 dzierżawa                            714  

9 Jabłońskie działki rolne 5,218 7.600 425 dzierżawa 66,30  

10 Janówka działki rolne 196/2, 196/3, 

100/3 

26.468 2.194 Dzierżawa   /rolne / 

                 /Polkomtel/ 

56,10 

12955,68 

2040,00 

 

11 Netta I działka rolna 14/1 46.500 6.614 dzierżawa 5712  
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12 Netta Fol. działki rolne 86/4,345/1 38.700 3.235 dzierżawa 1887  

13 Pruska Mała działka rolna 73/2 2.200 198 Potrzeby własne   

14 Gliniski działka rolna 247 8.500 41 dzierżawa 66,30  

15 Grabowo Działka rolna 33 4.800 324 Dzierżawa bez opłata   

16 Żarnowo II działka rolna 162/4 30.200 4.232 dzierżawa 3876  

17 Białobrzegi dz.zabu./pompownia/ 

budynek i urządzenia 

73/3 577 3.349 

1.335.167 

użytkowanie wodociągi A-stów   

18 Białobrzegi sieć kan.+pompownie   1.038.496 Użytkowanie wodociągi 

Augustów 

  

19 Janówka dz.zab.ujęcia wody 

budynek i urządzenia 

200/4,199/6 1.680 2.882 

82.612 

użytkuje OPTIMA Olecko   

20 Grabowo 

Kolonie 

dz.zab. ujęcie wody 

budynek i urządzenia 

262/2 1.300 1.950 

269.727 

użytkuje OPTIMA Olecko   

21 Netta II dz.zab.ujęcie wody 

budynek i urządzenia 

6/3 1363 2.044 

1.644.514 

użytkuje OPTIMA Olecko 30413,91  

22 Pruska Mała dz.zab.-ujecie wody 

budynek i urządzenia 

27/1 6.300 630 

1.330.159,31 

użytkuje OPTIMA Olecko   

23 Rutki Nowe dz.zab.-ujęcie wody 

budynek i urządzenia 

427,67/2 1.800 2.700 

850.303,50 

użytkuje OPTIMA Olecko   

      Razem najem i dzierżawa 72311,44  

24 Biernatki dz. rolna 

  

148/6 29.600 1.200 Użyczenie bez opłat – klub 

Olimp 

  

25 Turówka działka zab. świetlica 25/3, 25/4 600 18000 Potrzeby własne   

26 Jabłońskie dz.zab.-remiza OSP 

budynek i samochód 

65/2 464 2.111 

20.597 

potrzeby własne - OSP   

27 Jeziorki działki 

budynki i urządzenia 

429,338 33.500 3.414 

80.440 

potrzeby własne - OSP   
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28 Kolnica dz.zab.remiza OSP 

budynek i samochód 

459 800 1.200 

98.950 

potrzeby własne- OSP   

29 Pruska Wielka dz.zab.-remiza OSP 

budynek i samochód 

152/4 1.100 1.650 

62.821 

potrzeby własne - OSP   

30 Rutki Nowe dz.zab.-remiza OSP 

budynek i samochód 

158 400 600 

21.115 

potrzeby własne - OSP   

31 Topiłówka motopompa   3.950 Potrzeby własne  OSP   

33 Netta II działka           samochód 

OSP 

106/1 10.300 20.600 

8.599 

potrzeby własne – OSP 

 

2418,54  

33 Białobrzegi dz. /park/ 163/3 1.081 73 potrzeby własne   

34 Białobrzegi dz.droga dojazdowa 73/5 400 27 potrzeby własne   

35 Białobrzegi dz. drogi dojazdowe 243,244,245 1.800 3.300 Potrzeby własne   

36 Janówka dz.-poserzenie drogi 200/5 289 496 potrzeby własne   

37 Janówka dz. pod przepompownie 89/1 54 2250 Potrzeby własne   

38 Janówka dz. pod przepompownie 105/1 36 2775 Potrzeby własne   

39 Janówka dz. pod przepompownie 261/1 195 5775 Potrzeby własne   

40 Jabłońskie dz. pod 

przepompownie 

24/2 36 3160 Potrzeby własne   

41 Jabłońskie dz. pod 

przepompownie 

11/2 36 1440 Potrzeby własne   

42 Jabłońskie dz. pod 

przepompownie 

155/3 36 1440 Potrzeby własne   

43 Jabłońskie dz. pod 

przepompownie 

102/1 36 2260 Potrzeby własne   

44 Jabłońskie dz. pod 

przepompownie 

185/1 36 1760 Potrzeby własne   

45 Topiłówka dz. pod 83/1 36 1780 Potrzeby własne   
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przepompownie 

46 Topiłówka   dz. pod 

przepompownie 

109/1 36 2140 Potrzeby własne   

47 Topiłówka dz. pod 

przepompownie 

219/1 46 1640 Potrzeby własne   

48 Topiłówka   dz. pod 

przepompownie 

185/5 68 2080 Potrzeby własne   

49 Kolnica studnia głębinowa   1.674 potrzeby własne   

50 Pruska Wielka dz.+ studnia 104/2 900 5.255 potrzeby własne   

51 Mazurki dz. pod przepompownie 3/9 56 2300 potrzeby własne   

52 Augustów dz. pod przepompownie 6/7 36 3240 potrzeby własne   

53 Pruska Wielka dz. boisko 132/1 2.245 760 Potrzeby własne - boisko   

54 

Augustów Lokal UG 1970/12 1.785 

 

7.140 

5.594 

potrzeby własne   

56 

Biernatki dz.rolna 254 1.400 95 nie zagospodarowana   

57 

Grabowo dz.rolna 8 600 41 nie zagospodarowana   

58 Grabowo dz.rolna 86 400 27 nie zagospodarowana   

59 Grabowo dz.rolna 88 2.200 149 nie zagospodarowana   

60 Komaszówka uż.kopalne i droga 2/5,2/4 16.900 1.141 nie zagospodarowana   

61 Mazurki las 3j 5.300 99 nie zagospodarowana   

62 Netta I uż.kopalne 131 9.800 662 nie zagospodarowana   

63 Netta II dz.rolna 12 600 20 nie zagospodarowana   

64 Promiski teren zieleni 89 1.000 66 nie zagospodarowana   
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65 Pruska Wielka teren zieleni 167 2.800 189 nie zagospodarowana   

66 Rutki Nowe uz.kopalne 355 1.600 108 nie zagospodarowana   

67 Rutki Nowe uż.kopalne 205 600 41 nie zagospodarowana   

68 Świderek uż.kopalne 14 1.500 101 nie zagospodarowana   

69 Turówka uż.kopalne 170 10.000 675 nie zagospodarowana   

70 Żarnowo I dz.pod usługi 582 10.200 15.000 nie zagospodarowana   

         

1 Białobrzegi dz.zabudowana 

budynki i urządzenia 

73/6 11.464 516 

2.453.478,93 

potrzeby szkół czynsz za mieszka. 

8259,56 

 

2. Jabłońskie dz.zabudowana 

budynki i urządzenia 

66/2 6.800 368 

244.304,73 

potrzeby szkół czynsz za mieszka. 

7167,04 

 

3 Janówka dz.zabudowana  SP 

budynki urządzenia, 

dz.pod gimnazjum 

budynki i urządzenia 

207                      
 

197,193/2                      

7.300 

 

22.806 

756 

455.149,99 

32.640 

4.562.029,77 

potrzeby szkół 2450,88 

 

 

 

 

4 Kolnica dz.zabudowana 

budynki i urządzenia 

457 6.300 139 

291.011,55 

potrzeby szkół czynsz za mieszka. 

5857,92 

 

5 Netta I dz.zabudowana 

budynki i urządzenia 

14/2 17.900 2.441 

266.519,56 

potrzeby szkół   

6 Rutki Nowe dz.zabudowane 

budynek i urządzenia 

54,159/3 8.900 3.382 

1.169.065,48 

potrzeby szkół czynsz za mieszka. 

13645,92 

 

7. Żarnowo II dz.zabudowana 

budynki i urządzenia 

162/3 
 

15.200 2.130 

502.559,21 

potrzeby szkół   

                    Razem 37381,32  
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1 Żarnowo II dz.zab.GOK-u 60/4   

60/2 

5.329 

800 

7.935 

grunt – 

32000,00 

budynek 

18000,00 

potrzeby GOK-u   

2 Bór dz.zab.swietlica 24/2 600 900 potrzeby GOK-u   

3 Netta Folwark dz. zab. Świetlicą  57/4 1300 Bud. 222.400 

grunt- 15.600 

Potrzeby GOK-u   
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 INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH 

(ZREALIZOWANYCH ) ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. 

1.W 2019 r. wykonano zadanie pn.”Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B 

Bargłów- Netta I – Białobrzegi” zrealizowane z dofinansowaniem środków  z Funduszu 

Dróg Samorządowych w wysokości: 1.117.777 zł. Łączne koszty stanowiły kwotę 

1.878.163,25 zł.  Środki własne Gminy Augustów –760 386,25 zł. 

Termin realizacji zadania: 08.10.2019r. do 24.12.2019r. Długość przebudowanego odcinka-

3+005 km. 

Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska, Pruszków, która 

wykonała w ramach zadania prace przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, podbudowę, 

nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i 

nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o grub. 4cm (warstwa ścieralna) z betonu 

asfaltowego. 

 

Otwarcie drogi (fot. UG Augustów) 
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Otwarcie drogi (fot. UG Augustów) 

2. W dniu 10 lipca 2017 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Woj. 

Podlaskiego w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich” tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

Umowa z wykonawcą na realizację zadania zawarta została w dniu 21.12.2018 roku.             

W ramach inwestycji modernizacji poddane zostały dwie stacje uzdatniania wody (SUW) w 

miejscowości Rutki Nowe oraz Netta Druga. Modernizacje polegały na wykonaniu 

termomodernizacji budynków stacji oraz zmianie technologii uzdatniania wody. 

Wartość inwestycji ogółem: 4.488.158,52 zł z czego środki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego – 1.755.050,00 zł natomiast środki własne gminy Augustów to 

kwota 2.733.108,52 zł. 

Inwestycje polegały na rozbudowie i przebudowie budynków stacji uzdatniania wody   

(SUW) wraz ze zmianą technologii jej uzdatniania w miejscowościach Rutki Nowe na działce 

nr 427 i 67/2 oraz w miejscowości Netta Druga na działce nr 6/3.  
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Inwestycja polegała między innymi na: 

- rozbudowie  i przebudowie budynków  stacji uzdatniania wody wraz z ich    

termomodernizacją tj.  ocieplaniem  ścian budynków,  

- zmianie konstrukcji dachów i wysokości budynków wraz z wymianą poszycia dachów, 

- wykonaniu utwardzenia terenu oraz ogrodzenia terenu wokół stacji,  

- przebudowie studni, osadników, kolektorów doziemnej instalacji energetycznej, 

- wykonaniu nowych zbiorników wyrównawczych  pojemności do V=90m3 każdy i      

zbiorników szczelnych bezodpływowych o poj. do V=2,5m3,  

- wymianie wszystkich urządzeń technologicznych wewnętrznych w budynku wraz z   

  wymianą całych instalacji elektrycznych, 

- przebudowie przyłączy. 

 

Projekt został zakończony w 2019r. 

 

 

SUW Rutki (zdj. UG Augustów) 
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SUW Netta (zdj. UG Augustów) 

3.W dniu 14.05.2018r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-

RPPD.05.01.00-20-0407/17-00 z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację 

projektu pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów”. 

W ramach umowy pomiędzy Gminą Augustów a Samorządem Województwa Podlaskiego 

wykonanych zostało 140 instalacji solarnych, które zamontowane zostały na budynkach 

mieszkalnych. W ramach inwestycji zamontowano: 

-80 zestawów kolektorów  słonecznych próżniowych ( rurowych)  wraz ze zbiornikiem na 

wodę o pojemności 400  litrów,  

- 60 zestawów kolektorów  słonecznych próżniowych  (rurowych)  wraz ze zbiornikiem na 

wodę o pojemności 300  litrów,  

 

Całkowita wartość zadania wynosi 1.974.494,95 zł. w tym kwota dofinansowania z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 

wynosi 1.030.697,90zł . 

Zadanie zakończono w 2019r. 
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Na terenie gminy Augustów zarejestrowanych jest 240 podmiotów gospodarczych. 

 

Największe firmy to: 

 

- BALT YACHT S.J. A. i B Kozłowscy, 

- PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE MIESZALNIA PASZ NETTA   

II J. GRANACKI, M. GRANACKI SP.J., 

- MŁYNEX SP.J. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO DOBKOWSCY, 

 

Większość podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą to 

jednoosobowe firmy, w tym 13 sklepów spożywczo – przemysłowych. 

 

ŁAD PRZESTRZENNY 

Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania gminy była przeprowadzona w 2015.   Uchwałą Nr XIII/100/2016 Rady 

Gminy Augustów z dnia 30 czerwca 2016 roku uchwalono studium uwarunkowań i 

kierunków przestrzennego zagospodarowania  gminy 

Na terenie gminy obecnie obowiązują 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o 

ogólnej powierzchni 296 ha. 

 

ZASOBY MATERIALNE GMINY 

Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Augustów na lata 

2015 – 2020 przyjęto Wieloletni  program gospodarowania mieszkaniowym zasobem. 

W zasobie znajduje się 11 mieszkań, które znajdują się w budynkach szkolnych. 

Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020 

I. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu. 

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Augustów  na dzień 31.12.2019 

r.  wynosi 234,82  ha w tym:  

 

grunty oddane w dzierżawę i najem  19,5356 ha – 15 umów  

Grunty oddane w użytkowanie /stacja 1,4663 ha  
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wody,przepompownie / 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste  4,1145 ha -3 użytkowników wieczystych 

Grunta przekazane do korzystania sołectwom i 

OSP  

8,4290 ha 

Grunt na potrzeby własne  0,4274  ha 

Grunty nie zagospodarowane /nieużytki/ 6,5800 ha 

Grunty przekazane w zarząd /szkoły/ 9,6670 ha 

Grunt GOK-u  0,7229 ha  

Grunt pod drogami  183,80 ha  

                                                

 Lokale użytkowe w wynajmie 

Lp Położenie lokalu Pow.  Umowa zawarta 

od: 

Umowa zawarta 

do: 

1. Kolnica BSD 14/centrala tel/ Lokal- 31 mkw. 22.07.1998 bezterminowo 

2. Janówka 58 /Ośrodek zdrowia/ 1 lokal- 80,7 

mkw. 

2 lokal-87,3 

mkw. 

01.07.2008 31.12.2020 

3.  Żarnowo Drugie 62 /bacutil/ Budynek- 120 

mkw. 

Grunt -8300 

mkw. 

17.03.2008 31.12.2022 

4 Augustów Wojska Polskiego 51 Lokal – 233,25 

mkw.+ piwnica 

22,33 mkw. 

30.04.2019 29.04.2039 

 

II Prognoza 

1.Udostępnianie nieruchomości zasobu w latach 2018-2020 

 

Tytuł prawny udostępnienia 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

sprzedaż nieruchomości w drodze 

 

- 

 

- 

 

- 



22 
 

przetargu i bezprzetargowo 

przekształcanie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

nieruchomości 

 

- 

 

1 

 

- 

Sprzedaż użytkowania wieczystego 

osobom fizycznym i prawnym 

 

- 

 

- 

 

- 

wynajem lokalu użytkowego 

 

- 

 

1 

 

- 

użyczanie nieruchomości 

poszczególnym sołectwom 
- - - 

 

przekazanie w trwały  zarząd jednostkom 

organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej 

- - - 

 

Nabywanie nieruchomości do zasobu: 

 - nie planuje się nabywania nieruchomości. 

2. Poziom wydatków związanych z  udostępnianiem  nieruchomości  zasobu,  oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu. 

  Wydatki na rok:      2018 

    w tys. 

         2019 

        w tys. 

       2020 

       w tys. 

 ogłoszenia  w prasie lokalnej 0,4 - - 

Usługi geodezyjne, operaty szacunkowe - - - 

opłaty za  wnioski  wieczysto-  księgowe - - - 

  wyrysy i wypisy - - - 

wypłata odszkodowań  za  przejęte 

nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 

na bieżące potrzeby  gminy  

- - - 

 koszty  sporządzenia aktu notarialnego z 

tytułu nabycia nieruchomości 

- 2.0 - 

                       Ogółem: 0,4 2.0 - 
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3. Wpływy osiągane z  tytułu  opłat   za  użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz  z 

tytułu  trwałego zarządu.  

 Tytuł   prawny               2018, 

            w tys. 

             2019,  

           w tys. 

            2020 

          w tys. 
opłaty roczne za 

użytkowanie    wieczyste 

18,21 18,22 18,21 

przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

nieruchomości 

 

- 

 

1 

 

- 

trwały zarząd dla 

samorządowych 

jednostek 

organizacyjnych które 

prowadzą działalność 

oświatową 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Ogółem: 

 

18,21 

 

18,22 

 

18,21 

 

4. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu:  

-  aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przeprowadzona była w 

2007r  kolejna aktualizacja  planowana jest w 2020 roku, 

- aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nie przewiduje się, ponieważ 

samorządowe jednostki organizacyjne które prowadzą działalność oświatową  są zwolnione z 

opłat trwałego zarządu. 

III. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.  

1. Zasady gospodarowania nieruchomościami określa: 

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( j.t Dz. U. z 2018r  

poz.2204 z późn. zm.) 

2) Ustawa z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207, poz. 2108  

z  późn.  zm )  

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r  Nr 83) 

4)  Uchwała Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia 2008r.  w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas 

oznaczony dłuższy niż trzy lata, uchwały Nr XIII/125/2012 Rady Gminy 
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Augustów z dnia 28 września 2012, zmieniającą uchwałę XII/99/08 Rady Gminy 

Augustów z dnia 13 sierpnia 2008r.  

2. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości służące realizacji 

zadań własnych gminy są i będą udostępniane osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom 

realizującym te zadania w formie: 

 trwałego zarządu  

 dzierżawy 

 wynajmu  

 użyczania  

 użytkowania 

 przekazywania w użyczenie do korzystania sołectwom 

3. Podstawową formą zbycia nieruchomości na rzecz osób prawnych i fizycznych jest 

sprzedaż; 

4. Wyłącza się ze sprzedaży nieruchomości służące do powszechnego użytku, a przeznaczone 

na cele sportu, rekreacji, kultury fizycznej, oświaty i administracji publicznej; 

5. Dzierżawców i najemców wyłania się w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 

uchwały Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia 2008r.  w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony 

dłuższy niż trzy lata, uchwały Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 

września 2012, zmieniającą uchwałę XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia 

2008r.  

Planowane dochody Gminy Augustów  z rozdysponowania mienia gminnego w latach 2018-

2020 

Tytuł  prawny rok 2018, 

w tys. 

2019, 

w tys. 

2020 

w tys. 
     sprzedaż nieruchomości - - - 

 przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

nieruchomości 

- - - 

  dzierżawa  24,6 26,0 26,0 

 wynajem lokali użytkowych 12,6 12,6 50,5 

 trwały zarząd - - - 

 zwrot kosztów za operaty 

szacunkowe i dokumentację 

geodezyjną  

- - - 
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         Ogółem: 37,2 38,6 76,5 

 

DROGOWNICTWO 

W 2019r. wykonano nawierzchnię asfaltową w ramach zadania pn.” Przebudowa drogi 

gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi (droga Prosta)” –(patrz strona 16-17). 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Na terenie Gminy Augustów znajduje się pięć wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

wodociąg Janówka, Rutki Stare, Pruska Mała, Netta, Grabowo. Na koniec 2019 roku według 

danych otrzymanych z  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Augustowie  

wynika że w/w wodociągi na terenie gminy Augustów zaopatrywały 4584 osób. 

Wodociąg Janówka zaopatrywał średnio 459 osób. Średnia produkcja wody wyniosła 86,0 

m³/dobę.  Wodociąg Netta zaopatrywał 1128 osób. Średnia produkcja wody wyniosła 502,0 

m³/dobę. Wodociąg Pruska Mała zaopatrywał 1944 osób. Średnia produkcja wody wyniosła 

861,0 m³/dobę. Wodociąg Rutki Nowe zaopatrywał 774 osób. Średnia produkcja wody 

wyniosła 291,0 m³ / dobę. Wodociąg Grabowo zaopatrywał 279 osób. Średnia produkcja 

wody wyniosła 98 m³/dobę. 

Długość sieci wodociągowej zarządzanej przez OPTIMA Sp. z o. o. w Olecku to 185,2 km. 

 

Długość sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy Augustów a zarządzanej przez 

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów 

to 44,278 km. i obejmuje miejscowości Białobrzegi, Kolnica, Kolnica BSD, Czarnucha, Góry, 

Ponizie, Osowy Grąd, Rzepiski, Komaszówka, Twardy Róg. Średnia miesięczna sprzedaż 

wody wyniosła około 4950 m³. Wodociąg Augustów zaopatrywał w wodę  w 2019 roku 

blisko 1400 osób. 

 W  2019 roku modernizacji poddana została przepompownia kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Białobrzegi. Wartość  inwestycji sfinansowanej w całości ze środków budżetu 

gminy to kwota  72.877,50 zł. 

 ŚRODOWISKO  

Gmina Augustów posiada następujące dokumenty strategiczne: 
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 „Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Augustów” wraz z ,,Prognozą 

oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach Strategicznej 

Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Augustów” przyjęty uchwałą Nr XI/79/2016 Rady Gminy Augustów z 

dnia 11 marca 2016 r. 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów 

na lata 2015 - 2032 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów 

na lata 2015 – 2032 przyjęty uchwałą NR X/68/2015 Rady Gminy Augustów z 

dnia 21 grudnia 2015 r. 
 

 Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2014 –2017 z 

perspektywą na lata 2018 – 2021 przyjęty uchwałą NR XXVII/224/2014 Rady 

Gminy Augustów z dnia 21 sierpnia 2014 r. i Raport za lata 2016-2017 z 

realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2014-

2017 z perspektywą na lata 2018-2021, przedstawiony na sesji Rady Gminy 

Augustów w dniu 1 lutego 2019 r. 
 

 

 Głównymi gałęziami gospodarki, jakie rozwinęły się w Gminie są rolnictwo i 

leśnictwo oraz towarzysząca im działalność gospodarcza. Uprzemysłowienie jest bardzo 

niskie i bazuje na surowcach lokalnych, a przede wszystkim na płodach rolnych i zasobach 

leśnych. Główne zakłady znajdują się w mieście Augustów. Gmina odgrywa rolę producenta 

bazy surowcowej dla przemysłu spożywczego i drzewnego. Najczęściej podejmowana jest 

działalność handlowa, budowlana, transportowa, produkcyjna i usługowa. 

 Ziemia augustowska jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych, 

sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Atutem rolnictwa jest dobry 

stan środowiska naturalnego oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura 

rolna. W gminie Augustów głównym kierunkiem produkcji rolniczej jest chow bydła 

mlecznego. 

 Rolnictwo na terenie Gminy Augustów jest ukierunkowane w głównej mierze na 

produkcję mleka. Mimo wysokich wymagań stawianych producentom, szczególnie w 

zakresie wymogów higieniczno-sanitarnych, rolnicy nadal zwiększają produkcje i 

modernizują swoje gospodarstwa. Nie bez znaczenia jest fakt, że na rozwój tej gałęzi 

produkcji ma wpływ dostęp do śródków unijnych, co w znacznym stopniu zwiększa 

możliwości inwestowania i zmniejsza koszty produkcji. Modernizacja budynków 

inwentarskich, budowa płyt gnojowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowice oraz 

wyposażenie gospodarstw w specjalistyczny sprzęt do produkcji zarówno mleka jak i pasz dla 

zwierząt umożliwiły w krótkim okresie czasu dostosowanie gospodarstw do wymogów i 

standardów unijnych. 

 Ukierunkowanie produkcji rolnej na hodowlę bydła mlecznego spowodowało zmiany 

w produkcji roślinnej. Obecnie struktura upraw dostosowana jest do produkcji zwierzęcej. W 

celu zapewnienia odpowiedniej ilości pasz objętościowych znacznie wzrósł areał upraw 

paszowych – kukurydza, użytki zielone – kosztem uprawy zbóż i okopowych. Nastąpiły też 

zmiany w strukturze i wielkości gospodarstw rolnych. Jest coraz więcej gospodarstw o pow. 

ponad 30 ha, natomiast gospodarstwa małe, kilkuhektarowe, albo ulegają likwidacji, albo 

stanowią tylko źródło produkcji żywności na potrzeby własne, a źródłem utrzymana jest 

działalność pozarolnicza lub praca najemna. 
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 W 2019 r. produkcja rolnicza ucierpiała w wyniku suszy. Do Wójta Gminy Augustów 

wpłynęło 109 wniosków producentów rolnych z prośbą o oszacowanie szkód w 

gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku suszy. Na podstawie protokółów z oszacowania 

zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym, rolnicy mogli uzyskać pomoc klęskową  

z ARiMR. 

 Wśród substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzących 

głownie z procesów spalania energetycznego wyróżnia się: dwutlenek siarki, tlenki azotu, 

tlenek węgla i pyły. Pozostałe rodzaje zanieczyszczeń emitowane z zakładów przemysłowych 

to: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, alkohole, octan etylu i ksylen oraz inne 

zanieczyszczenia. 

 Na terenie Gminy Augustów największa emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzi z 

lokalnych kotłowni oraz ciągów komunikacyjnych. 

 Zgodnie z Informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o 

stanie środowiska na terenie powiatu augustowskiego w 2016 r. w ewidencji Delegatury 

WIOŚ w Suwałkach znajduje się 19 podmiotów z terenu powiatu augustowskiego, 

posiadających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Są to głownie 

zakłady eksploatujące kotłownie emitujące zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania 

paliw: węgla, oleju opałowego i drewna oraz podmioty produkujące łodzie, jachty na bazie 

żywic poliestrowo-szklanych (w tym BALT YACHT S.J. A. i B Kozłowscy zlokalizowany na 

terenie Gminy Augustów). Podstawowym zanieczyszczeniem emitowanym przez te zakłady 

w procesie laminowania jest styren, natomiast w procesie czyszczenia kadłubów jest aceton i 

toluen pochodzący ze stosowanego rozpuszczalnika. W celu ograniczenia emisji stosowane są 

żywice zawierające antyparowacze styrenu, a także spalarki katalityczne węglowodorów. 

 Na terenie Gminy Augustów w 2019 roku nie prowadzono badania jakości powietrza. 

Całościowe badania monitoringowe dla województwa podlaskiego prowadzi, zgodnie z art. 

89 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) z 27 kwietnia 2001 r. Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa 

podlaskiego dokonywana jest w oparciu o pomiary kontrolne głównych zanieczyszczeń 

bezpośrednio emitowanych do atmosfery (emisja) oraz badania monitoringowe substancji 

powstających w atmosferze (imisja). 

 

 Zasoby wód powierzchniowych Gminy Augustów zgromadzone są w korytach rzek, 

cieków, kanałów i stale prowadzących wodę rowów oraz w jeziorach, stawach i mokradłach. 

Przez Gminę przebiega Kanał Augustowski ze śluzami: "Borki" w Netcie Folwark i 

Białobrzegach. Główną rzeką Gminy Augustów jest Netta. Jest to prawostronny dopływ 

Biebrzy o łącznej długości 102,5 km. Rzeka Netta, zwana w górnym odcinku Rospudą, płynie 

w kierunku południowym i południowo-wschodnim mijając szereg jezior (Czarne, Rospuda 

Filipowska, Kamienne, Długie Filipowskie, Garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrągłe 

Bakałarzewskie, Bolesty). Następnie, na teren Gminy Augustów wpływa w okolicy Świętego 

Miejsca i uchodzi do jeziora Rospuda Augustowska połączonego z jeziorem Necko. Z jeziora 

Necko wypływa jako Netta wspólnym szlakiem z Kanałem Augustowskim, aby później jako 

Kanał Bystry wpaść do jeziora Sajno. Z jeziora Sajno, już jako Netta, płynie zasilając w wodę 

położony obok Kanał Augustowski, łącząc się z nim ostatecznie w okolicy wsi Sosnowo. Po 

połączeniu z Kanałem Augustowskim rzeka płynie uregulowanym korytem i uchodzi poprzez 

jaz piętrzący do Biebrzy obok śluzy w Dębowie. Rzeka na obszarze powiatu augustowskiego 

stanowi atrakcyjny szlak turystyki wodnej. 
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 WIOŚ w Białymstoku prowadzi corocznie badania jakości wód powierzchniowych. 

Badania prowadzono w programach monitoringów diagnostycznego i operacyjnego, które 

umożliwiły dokonanie ocen: stanu ekologicznego, stanu chemicznego i stanu JCW oraz ocenę 

w obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych. 

Stan wód na terenie Gminy Augustów oceniony został w latach 2016-2017 na podstawie 

badań w punktach pomiarowych: 

 Turówka - Białobrzegi na rzece Turówce (JCW PLRW20001826229829) , 

 Zalewianka – Mazurki na rzece Zalewiance (JCW PLRW2000182622729), 

 Netta - Kozia Szyja na rzece Rospuda (od wypływu z jeziora Bolesty do wypływu z 

jeziora Necko ze Szczeberką od Blizny – JCW PLRW200020262279) 

 Netta - Polkowo-Zwierzyniec na rzece Netta (od wypływu z jez. Necko do 

połączenia z Kanałem Augustowskim bez jeziora Sajno – JCW PLRW200002622989) 

 

 Zgodnie z opracowaniem WIOŚ „Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu augustowskiego w 2016 r.”  

w 2016 r. przeprowadzono badania w ramach monitoringu operacyjnego w profilu uroczysko 

Kozia Szyja i w profilu Jaziewo (jest to przesunięty ze względów metodycznych profil 

Polkowo- Zwierzyniec). 

 Ocena jakości wód rzeki Netty (Rospudy) w profilu uroczysko Kozia Szyja – stan 

ekologiczny słaby, stan chemiczny dobry, stan jednolitej części wód zły. 

 Ocena jakości wód rzeki Netty w profilu Jaziewo (poprzednio profil Polkowo- 

Zwierzyniec) - potencjał ekologiczny słaby, stan chemiczny dobry, stan jednolitej 

części wód zły. 

 Zgodnie z załącznikiem do opracowania WIOŚ „Ocena stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa 

podlaskiego w 2017 roku” w 2017 r. ocena jakości wód rzeki Netty w profilu Jaziewo 

wykazała potencjał ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny poniżej dobrego, stan  

jednolitej części wód zły.  

 Zalewianka (Kamienny Bród) jest dopływem jeziora Necko o długości około 23,5 km. 

Badania prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego w profilu w m. Mazurki – przed 

ujściem do jeziora Necko. Zgodnie z opracowaniem WIOŚ „Informacja Podlaskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu 

augustowskiego w 2016 r.” ocena jakości wód rzeki Zalewianki w profilu Mazurki wykazała 

stan ekologiczny dobry, stan chemiczny nie był oceniany, ze względu na brak oceny stanu 

chemicznego i dobry stan ekologiczny stan ogólny JCW nie był oceniany.  

 Turówka jest prawostronnym dopływem Kanału Augustowskiego i Netty o długości 

około 13,0 km. Rzeka zbiera wody ze zlewni użytkowanej głownie rolniczo z dużym 

udziałem podmokłych łąk, obszary leśne pokrywają dolną część doliny cieku. Rzeka w 

znacznej części uregulowana, a w zlewni znajduje się zamknięte składowisko odpadów 

miasta Augustów. Głównym dopływem rzeki jest Żarnówka. W 2016 r. przeprowadzono 

badania w ramach monitoringu operacyjnego w profilu ujściowym w m. Białobrzegi. Zgodnie 

z opracowaniem WIOŚ „Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu augustowskiego w 2016 r.” ocena jakości 

wód rzeki Turówki w profilu Białobrzegi - stan ekologiczny słaby, stan chemiczny nie był 

oceniany, stan jednolitej części wód zły. 

 Do wód powierzchniowych na terenie Gminy Augustów zaliczane jest również Jezioro 

Kolno. Jest to jezioro polodowcowe, wytopiskowe. Powierzchnia zwierciadła wody zajmuje 

ponad 265 ha. Jest to akwen płytki - głębokość maksymalna nie przekracza 2 m, a głębokość 
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średnia to 0,5 m. Akwen ma formę lekko wklęsłą o łagodnych, zarośniętych i bagnistych 

brzegach. Kształt misy charakteryzuje się występowaniem rozległych płycizn. Linia brzegowa 

jest słabo rozwinięta. Od 1960 roku jezioro Kolno jest rezerwatem ornitologicznym 

utworzonym w celu zachowania miejsc lęgowych łabędzia niemego. Jezioro Kolno jest 

bardzo podatne na degradację - wynika to głownie z bardzo małej głębokości i dość niskiej 

objętości akwenu. 

 Obecnie stosowana ocena stanu jezior opiera się na zasadach wymaganych przez 

Ramową Dyrektywę Wodną. Wstępna ocena stanu ekologicznego i stanu chemicznego jezior 

wykonana przez WIOŚ podlega weryfikacji przez instytucję wskazaną przez GIOŚ (Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska). Zgodnie z opracowaniem WIOŚ „Informacja Podlaskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu 

augustowskiego w 2016 r.” Jezioro Kolno zbadane zostało w 2015 r. w ramach monitoringu 

operacyjnego. Wyniki badań umożliwiły dokonanie ocen stanu ekologicznego i stanu 

chemicznego oraz stanu jednolitych części wód jeziornych. Zweryfikowane wyniki 

klasyfikacji stanu jezior powiatu augustowskiego w latach 2011-2016 w ramach monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego wskazują, iż stan ekologiczny jeziora Kolno był 

umiarkowany, stan chemiczny był dobry. Ocena stanu jeziora Kolno w latach 2011- 2016 

wykazała zły stan wód.  

 Gmina Augustów należy do obszarów zasobnych w wody podziemne. Wody 

podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i przemysłu. Zgodnie z danymi 

Państwowej Służby Hydrogeologicznej główny poziom wodonośny na terenie Gminy 

Augustów to głownie piętro czwartorzędowe. Jedynie miejscami na wschód od Kanału 

Augustowskiego główny poziom wodonośny sięga wód trzeciorzędowych. Potencjalna 

wydajność studni wierconych na terenie Gminy waha się od 10 – 30 m3/h do 50 – 70 m3/h. 

 Zgodnie z opracowaniem WIOŚ „Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu augustowskiego w 2016 r.” w 

2016 r. w ramach monitoringu diagnostycznego Państwowy Instytut Geologiczny – 

Państwowy Instytut Badawczy spośród 54 punktów badanych w naszym województwie 

wyznaczył 1 punkt do badań z terenu powiatu augustowskiego w Kamieniu (gm. Sztabin). 

Jakość wód odpowiadała III klasie czystości, mieściła się zatem w granicach dobrego stanu 

wód podziemnych. 

 

 

Walory przyrodnicze 

 

Według danych GUS powierzchnia obszarów chronionych (bez uwzględniania obszarów 

Natura 2000) na terenie Gminy Augustów w 2016 r. wynosiła 14 362,83 ha a w 2017 r. 

wynosiła 14 383,91 ha. Znaczną powierzchnię zajmują obszary Chronionego Krajobrazu –  

14 362,12 ha. 

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody 

(http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/) na terenie Gminy Augustów występują następujące 

formy ochrony przyrody: 

 1 rezerwat przyrody - Jezioro Kolno, 

 4 obszar chronionego krajobrazu - Dolina Rospudy, Dolina Biebrzy, Puszcza i 

Jeziora Augustowskie, Pojezierze Rajgrodzkie, 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Augustowska (PLB 200002) i Ostoja 

Biebrzańska (PLB 200006), 

 Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Augustowska (PLH 

200005) 
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 8 pomników przyrody 

 10 użytków ekologicznych. 

W 2017 roku uchwałą Nr XVII/126/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 r. 

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 692,2017r.) powołano na terenie gminy nowy pomnik 

przyrody - Dąb szypułkowy „Zygmunt August”. 

 

Gospodarka odpadami 
 

Ilość i rodzaj odpadów zebranych na terenie Gminy Augustów w latach 2016-2019 

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 2016 2017 2018 2019 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane 

odpady komunalne 
803,69 890,26 751,86 766,72 

20 01 02 Szkło 15,68 18,03 62,76 82,03 
20 01 39 Tworzywa sztuczne 11,80 16,31 62,77 42,18 
20 01 40 Metale 0,61 0,51 --- - 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 4,18 4,52 14,18 33,82 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
31,50 117 

44 110,93 

20 01 01 Papier i tektura 4,82 16,37 24,24 26,88 

20 01 99 
Inne niemienione frakcje zbierane 

w sposób selektywny - popiół 
17,64 26,80 33,00 29,72 

 

Łącznie w 2016 r. zebrano 889,92 Mg odpadów a w 2017 r. – 1089,8 Mg odpadów, w 2018r.-

992,812 Mg, w 2019r. – 1 038,90 Mg. 

Zdecydowaną większość (w 2016 roku - 90 %, w 2017 roku 82 %, w 2018r.- 76%, w 2019r. – 

70%) stanowiły odpady o kodzie 20 03 01 czyli niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

Od 2013 roku usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych świadczy firma MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48,  

15-950 Białystok. 

 Rada Gminy Augustów uchwałą Nr XXII/167/2017 z dnia 12 października 2017 r. 

postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy. 

 Segregacja odpadów w gminie obywa się w oparciu o pojemniki na odpady 

zmieszane, których wielkość jest dostosowana do potrzeb gospodarstwa domowego i worki 

na surowce. Gospodarstwa domowe na własny koszt zaopatrują się w pojemniki na odpady 

zmieszane, natomiast worki są nieodpłatnie przekazywane mieszkańcom przez firmę 

odbierającą segregację. 

 W latach 2016-2019 odpady zmieszane oraz surowce odbierane były przez firmę 

odpadową 1 raz w miesiącu. Ponadto w okresie grzewczym, raz na 2 miesiące, odbierany był 

popiół z palenisk domowych. Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych 

urządzeń elektronicznych organizowana była 2 razy w roku przez firmę transportującą 

odpady. 

 Odpady problematyczne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

poremontowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady 

niebezpieczne mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez MPO Sp. z o.o. Augustów, Al. Kard. S. 

Wyszyńskiego 2.  
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 Odpady w postaci przeterminowanych leków mieszkańcy gminy Augustów mogli 

wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w przychodniach lekarskich w Żarnowie 

Drugim i Janowce. Odpady te odbierała firma FHU Natura z Bydgoszczy. 

 

Azbest 
 

Uchwałą nr X/68/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r.  został przyjęty 

,,Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów na lata 2015-

2032” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na Środowisko dla Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Augustów na lata 2015-2032”  

Na podstawie porozumienia zwartego w 2015 r. z Ministerstwem Gospodarki, Gmina 

Augustów uzyskała dotację celową w kwocie 21 600 zł na zadanie obejmujące 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i wprowadzenie danych z inwentaryzacji do 

bazy Azbestowej.  

W miesiącach czerwiec – sierpień 2015 r. pracownicy firmy, której zlecono wykonanie 

zadania przeprowadzili inwentaryzację na podstawie spisu z natury i ankietyzacji. W trakcie 

inwentaryzacji została sporządzona dokumentacja fotograficzna wyrobów zawierających 

azbest. Następnie dane z inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej. W Bazie 

Azbestowej zinwentaryzowanych zostało u osób fizycznych 4 045 Mg eternitu. 

Posiadając zaktualizowaną Bazę Azbestowa oraz ,,Program usuwania azbestu” Gmina 

Augustów ubiegała się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie w formie dotacji kosztów związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów.  

W 2019r. nie było prowadzonych naborów wniosków na dofinansowanie z tego zakresu. 

 

Pozostałe informacje 
 

1. Klimat akustyczny: 
Na terenie Gminy Augustów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie 

przeprowadził badania hałasu komunikacyjnego w latach 2016-2019. 

Na terenie Gminy Augustów brak jest dużych zakładów przemysłowych mogących stanowić 

dodatkowe źródło hałasu wpływające na klimat akustyczny Gminy. 

2. Promieniowanie  elektromagnetyczne: 
W roku 2017 Inspektorat rozpoczął kolejny trzyletni cykl pomiarowy (2017-2019). W roku 

2017 pomiary przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych, które rozmieszczono 

równomiernie na terenie województwa. Przeprowadzone przez Inspektorat pomiary 

promieniowania elektromagnetycznego nie wykazały, w żadnym z badanych stanowisk na 

terenie województwa podlaskiego, przekroczeń wartości dopuszczalnej składowej 

elektrycznej (7 V/m). Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól 

elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w żadnym przypadku nie przekroczyła 

wartości 1 V/m. 

Biorąc pod uwagę rodzaj obszaru, na którym wykonywano pomiary, najwyższą wyliczoną 

średnią arytmetyczną, z uśrednionych wartości natężeń pól elektromagnetycznych, uzyskano 

w centralnych dzielnicach i osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. 
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(0,33 V/m). W pozostałych mniejszych miastach średnia była niższa (0,29 V/m), natomiast na 

terenach wiejskich wartość wyliczonej średniej była najniższa (0,11 V/m). 

3. Zaopatrzenie w energie cieplną i elektryczną 
Mieszkańcy Gminy czerpią energię cieplną z indywidualnych palenisk domowych. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną Gminy Augustów realizowane jest w oparciu o stacje 

transformatorowe SN/nn. Rozprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców 

odbywa się przez system sieci SN – 4 linie. Linie te posiadają możliwość awaryjnego 

zasilania innymi sieciami SN z terenu powiatu. 

Największy udział w emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Augustów ma sektor 

transportu – emisje pochodzą z ruchu kołowego odbywającego się głównie na drogach 

krajowych i wojewódzkich przechodzących przez teren gminy, są to więc emisje związane 

głównie z ruchem tranzytowym. Aż 43 % emisji na terenie gminy pochodzi z ruchu 

kołowego, tranzytowego na drogach przebiegających przez gminę – organy gminy mają 

niestety znikomy wpływ na ruch transportowy tranzytowy i ograniczenie emisji w tym 

sektorze będzie niezwykle ciężkie w kolejnych latach. Tylko działania na szczeblu 

sektorowym mogą przynieść poprawę sytuacji w sektorze transportu, co może się przełożyć 

na sytuację gminy Augustów. Zmiany systemów ogrzewania na ekologiczne, zasilane 

odnawialnymi źródłami energii oraz wszelkie modernizacje budynków dążące do zwiększenia 

ich energooszczędności w sektorze mieszkaniowym będą możliwe jedynie w przypadku 

możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na te cele. Właściciele i zarządcy 

budynków mieszkalnych, którzy deklarują chęć przeprowadzenia modernizacji budynków w 

celu zwiększenia ich energooszczędności i wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, 

uzależniają przeprowadzenie inwestycji od pozyskania dofinansowania. 

4. Zaopatrzenie w gaz: 
System sieci gazownictwa ziemnego województwa podlaskiego zalicza się do najsłabiej 

rozwiniętych w kraju. Żadna z gmin powiatu augustowskiego nie jest dotychczas 

zgazyfikowana. Na analizowanym obszarze nie ma magistrali przesyłowych gazu ziemnego, 

w Gminie funkcjonuje system gazownictwa bezprzewodowego, którego dystrybucja 

prowadzona jest przez prywatnych dostawców. 

 

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA 

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Augustowie. 

Świadczenia z tego tytułu finansowane , jako zadania zlecone z budżetu państwa, oraz 

zadania własne z budżetu gminy , oraz dotacji z budżetu państwa. 

Lp. 

 

Rodzaj świadczeń  Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

kwota 

Zadania zlecone 
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1. Świadczenia rodzinne       1.972.880 

 zasiłki rodzinne wraz z 

dodatkami 

   545      9.217     1.030.265 

 Zasiłki pielęgnacyjne    1013      1.228       232.596 

 Świadczenia pielęgnacyjne      17         188       297.604 

 Specjalne zasiłki opiekuńcze        4           52         31.148 

 Jednorazowe zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka 

     60           60         60.000 

 Świadczenia rodzicielskie      18          176       151.562 

 Świadczenia alimentacyjne      18          269         96.710 

 Zasiłki dla opiekunów        1            12           7.440 

 Składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe od 

niektórych świadczeń 

opiekuńczych 

     19           202         65.555 

2. Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne od części świadczeń 

opiekuńczych 

       8             91         10.310 

3. Świadczenia wychowawcze – 

Program „Rodzina 500+”  

1.403       12.469    6.204.877 

4. Świadczenia „Dobry Start 300+”   902        902       270.600 

5. Jednorazowe świadczenie „Za 

życiem” 
     1            1           4.000 

6. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

    6     972 (godzin)         43.670 

  RAZEM    8.506.337 

Zadania własne ( w tym dotacja celowa z budżetu państwa) 

1. Świadczenia pieniężne  (zasiłki 

celowe na zakup żywności) 

53         65        18.710 
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2. Zasiłki okresowe 23         97        40.270 

3. Zasiłki stałe 24       239      132.899 

 Składki zdrowotne od części 

zasiłków stałych oraz 

uczestników w centrum integracji 

społecznej  

21       201        11.166 

4. Posiłki 50     4312        40.540 

  RAZEM      243.585 

Zadania własne 

1. Zasiłki celowe 16        16        21.250 

2. Usługi opiekuńcze  5    1687  

(godzin) 

       42.622 

3. Opłata za pobyt domach pomocy 

społecznej 

 9       93      265.273 

4. Udzielenie schronienia  5      1024 (dni)        46.374 

5. Częściowa opłata za pobyt dzieci 

w rodzinach zastępczych 

 5       60        22.928 

  RAZEM      398.447 

 

 

    EDUKACJA I WYCHOWANIE 

W naszej gminie działa 7 szkół podstawowych.  

 

        Nazwa Szkoły 

Liczba 

zatrudnionych 

nauczycieli 

(etaty) 

Liczba 

zatrudnionej 

obsługi  

(etaty) 

Liczba 

uczących się 

dzieci 

SP w Białobrzegach 15,78        2,5  102 

SP w Jabłońskich 10,05 1 47 

SP w Janówce 18 4 134 
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SP w Kolnicy 12,23  1,5  65 

SP w Netcie 12,20 1,5  97 

SP w Rutkach 13,80 2 72 

SP w Żarnowie 11,89  1,5  95 

Razem 93,95  14  612 

 

W okresie zimowym w 2 szkołach tj. Kolnicy i Netcie zatrudnia się na umowę zlecenie            

2 palaczy. 

W szkołach działa 1 punkt przedszkolny oraz 4 zespoły wychowania przedszkolnego, w 

których pracują nauczyciele na 5,23 etatu. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie 

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Do innych form wychowania przedszkolnego 

uczęszcza 74 dzieci. 

 Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów  jest jednostką organizacyjną 

podległą Gminie Augustów -zatrudnia  6 pracowników na 5 etatów (2019r.). 

 Fundusz sołecki wydatkowany w roku 2019 na potrzeby szkół podległych Gminie 

Augustów :  

Lp. Szkoła  Potrzeby  Sołectwo Wartość § Plan  Wykorzystanie 

1. SP 

Białobrzegi  

Komputer, 

regały, 

krzesła, 

ekran            

z uchwytem 

i dysk 

Promiski  

Gabowe 

Grądy 

Bór 

Gliniski  

Białobrzegi  

Osowy 

Grąd  

Ponizie  

Świderek   

500,00 

 

 

 

 

2.000,00 

1.000,00 

 

2.000,00 

4210 5 500,00 5 500,00 

2. SP 

Jabłońskie  

Wykładzina 

z listwami     

i materiały 

biurowe  

Jabłońskie 3 000,00 4210 3 000,00 3 000,00  

3. SP  

Janówka  

Zakup 

sprzętu 

Zakup 

komputerów  

Mazurki  

 

Janówka 

Biernatki 

 4210 0,00 0,00 

4. SP Kolnica Drzwi do 

klas 

Kolnica  

Rzepiski  

 

5 600,00 4210 5 600,00 5 600,00 

5. SP Netta  Netta 2 978,00  15 611,00 15 611,00 
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Adaptacja 

strychu  na 

klasy             

( materiały i 

dywany) 

Folwark  

Uścianki 

Netta II 

Netta I  

 

 

 

1 500,00 

11 133,00 

 

4210 

 

 

 

6. SP Rutki Tablica 

zielona         

i tablica 

interaktywna  

Jeziorki  

Rutki Stare  

Rutki Nowe 

2 000,00 

2 000,00 

2 000,00 

4210 6 000,00 6 000,00 

7. SP Żarnowo   Biernatki  

Żarnowo I  

Żarnowo II 

Żarnowo III 

 4210 0,00 0,00 

 Ogółem    35 711,00  35 711,00 35 711,00 

 

  Zadania remontowe  w szkołach  w 2019 r. :  

Lp. szkoła                  rodzaj prac remontowych                  wydatki Gminy  

1 2 3 4 

1. 

  

  

SP 

Białobrzegi 

 -remont bieżący malowanie ścian, sufitów. 

 -remont sprzętu audio.  

 

-remont pracowni komputerowej 

2 469,00 

1 353,00 

1 131,60 

        4 944,60   

2. SP  Janówka 

-remont elewacji, 

 -remont oświetlenia,  

-remont nadproży. 

9 749,35 

4 500,00 

10 750,00 

           24 999,35 

3. 
SP 

Jabłońskie 

- remont c.o., 

-roboty remontowe – wylew. posadzki 

1 845,00    

1 478,00  

             3 323,00      

4. SP Kolnica   0,00 

          0,00 
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5. SP Netta 

 - remont strychu 

-wyk. podbudowy do bezpiecznej nawierzchni 

-remont instalacji c.o 

9 000,00 

2 999,99 

4 000,00 

          15 999,99   

6. SP Rutki   0,00  

      0,00            

7. SP Żarnowo 
   

            0,00 

                     0,00    

    OGÓŁEM   REMONTY:  49 266,94  

 

  Realizowane zadania  oświatowe:  

Kontynuacja 3 projektów , zakończonych  30 lipca 2019 r. 

 

 

Tytuł 

projektu 

Szkoła  Wartość 

projektu 

Dofinansowanie 

z UM  

Koszty 

Gminy  

Uwagi  

1.,,Przez 

naukę do 

sukcesu ‘’ 

SP Rutki 

SP Jabłońskie 

197.208,16 185.262,16   11 946,00  Realizacja  

od 

10.10.2018 

do  

30.07.2019 

roku 

2 .,,Dziś 

nauka jutro 

sukces ‘’ 

SP Kolnica 

SP Żarnowo 

195.002,06 182.152,06   12 850,00 

3 . ,, Małymi 

krokami w 

przyszłość ‘’  

SP Netta     26.748,61    22.548,81     4 199,80 

RAZEM    5 szkół  418.958,83 389.963,03  28 995,80 

 

    SP w  Żarnowie  ( w wyniku  złożonego  wniosku   ,, rezerwa oświatowa” 0,4 %) uzyskała  

dofinansowanie 49.230,00  zł z przeznaczeniem na zakup  pomocy naukowych. 

 

  Istotnym  działaniem Gminy  jest zadanie  dowożenia  uczniów  do podległych szkół .  

 W roku 2019 dowożenie uczniów  realizuje Biuro Usług Turystycznych „ŻAK TOURIST” w 

Augustowie. Codziennie w dniach nauki szkolnej kursuje 6 autobusów szkolnych które 

łącznie pokonują ok. 650 km dziennie. W roku 2019 wydano na ten cel kwotę  531.869,03 zł. 

 

Sieć szkolna i baza oświatowa:  



38 
 

    Gmina posiada obecnie 7 szkół podstawowych  (8- klasowych ) w 7 budynkach, do których  

w 2019 roku uczęszczało 522  uczniów SP, 7 oddziałów  ,,0” do których uczęszcza 90 

dzieci oraz 5  innych form wychowania ( ,, przedszkole” )   - 74  przedszkolaków   (  stan 

na dzień 30 września 2019 roku ) , co daje razem  686 dzieci. W  porównaniu  do roku 

ubiegłego  ( 718 uczniów ) liczba uczniów  zmniejszyła się  o 32 dzieci. W szkołach i 

placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2019 r. było zatrudnionych 124 osób , w 

tym 101 nauczycieli i 23 pracowników obsługowych i pomocniczych.  W przeliczeniu na 

etaty jest to :  

- 14  etatów obsługi,  + w SP Kolnica  SP Netta  zatrudniono 2 osoby  pracowników  

obsługi  ( od października 2019 do maja 2020 ) palacze do obsługi pieców na pellet   - 

umowa – zlecenie 

 - 93,95 etatów nauczycieli. 

 Poziom wydatków na oświatę :  

Realizacja wydatków  budżetowych w ZOES Gminy Augustów za 2019 rok 

ZOES 
Plan na rok 

2019 

Realizacja 

wydatków 
% 

1. Inwestycje  

 

2. Dowożenie 
 

 

3. Z.O.E.S 

działalność biura 

4.Pozostała 

działalność 

0,00 

 

 

550.620,00 

 

 

482.704,00 

 

 

 

18.289,00 

0,00 

 

 

531.869,03 

 

 

470.130,08 
 

 

 

13.183,61 

 

0,00 

 

 

96,59 

 

 

97,4 
 

 

 

72,08 
 

OGÓŁEM: 1 052 603,00 1 015 182,72 96,44 

 

       Realizacja dochodów  budżetowych za 2019 rok 

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. wynosi 11 733 327,45 zł.  (razem z projektami  

unijnymi – 418 958,83 ).  Do końca grudnia 2019 r. dokonano wydatków na kwotę 

11 174 112,26  zł   t.j. 95,23 %   planu. 
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        Plan dochodów budżetowych na  2019 rok wynosił 35.970,00 zł , został zrealizowany w 

kwocie 46.109,94 zł  (128,19 % planu), z tego dochody z tytułu najmu lokali w budynkach 

szkolnych  wynoszą  39.643,72 zł.  pozostałe otrzymane dochody  w kwocie  6.466,22 zł. to 

wpływy  z tytułu należności za naliczaną  i odprowadzaną zaliczkę na podatek dochodowy  

       i składki ZUS oraz otrzymane odsetki bankowe.   

   

 

Jednostka 

budżetowa 

Plan dochodów Wykonanie 

ogółem 

W tym 

wynajem 

pomieszczeń i 

lokali 

W tym 

pozostałe 

SP Białobrzegi 7.300,00 8.707,81 7.819,73 888,08 

SP Jabłońskie 7.650,00 7.706,14 7.157,59 548,55 

SP Janówka 3.300,00 3.424,89 2.486,85 938,04 

SP Kolnica 5.500,00 6.748,86 6.155,14 593,72 

SP Netta    500,00    669,40 0 669,40 

SP Rutki 10.620,00 16.597,37 16.024,41 572,96 

SP Żarnowo     600,00     640,36 0 640,36 

ZOES     500,00    1.615,11 0 1.615,11 

Ogółem 35.970,00 46.109,94 39.643,72 6.466,22 

 

Realizacja wydatków budżetowych za  2019 rok w  innych formach wychowania 

przedszkolnego 

Miejscowość 

(średnia ilość dzieci) 

PLANOWANE 

WYDATKI 

OGÓLEM 

WYDATKI 

ZREALIZOWANE 

 

% 

Janówka  

 (19,5) 

108.577,00 106.639,46 98,22 

Kolnica  

(12) 

77.173,00 74.387,13 96,39 

Netta  

 (14,5) 

123.181,00 120.370,87 97,72 

Rutki   

 (17) 

99.676,00 98.059,71 98,38 

Żarnowo   

(11) 

99.556,00 80.299,89 80,66 

Ogółem   -   74  dzieci  501.159,00 479.757,06 95,73 

 

Realizacja  wydatków budżetowych za rok 2019 w oddziałach przedszkolnych gminy 

Augustów 
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SZKOŁA 

(średnia ilość dzieci) 

Plan 

wydatków 

w 2019 r. 

zrealizowane 

wydatki 

Ogółem 

% wykonania 

planu 

Białobrzegi 

(18,5 dzieci) 

92.109,00 87.883,96 95,41 

Jabłońskie 

(8 dzieci) 

90.218,00 88.122,22 97,68 

Janówka 

(12,5 dzieci) 

98.318,00 92.516,75 94,10 

Kolnica 

( 8 dzieci) 

75.666,00 74.816,13 98,88 

Netta 

(19 dzieci) 

129.712,00 117.771,53 90,79 

Rutki 

(7 dzieci) 

91.350,00 88.305,47 96,67 

Żarnowo 

(18,5 dzieci) 

83.826,00 80.917,77 96,53 

Ogółem  

(91,5 dzieci) 

 

661.199,00 

 

630.333,83 

 

95,33 

 

 

Realizacja  wydatków budżetowych za rok 2019 w szkołach podstawowych (gimnazjach 

od 01.01.2019 do 31.08.2019) gminy Augustów 
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SZKOŁA Plan wydatków 

w 2019 r. 

Zrealizowane 

Wydatki 

Ogółem 

% wykonania 

planu 

Białobrzegi 

SP 

Gimnazjum 

 

1.284.382,00 

202.006,00 

 

1.245.665,09 

200.149,48 

 

96,99 

99,08 

Jabłońskie 798.202,00 793.884,29 99,46 

Janówka 

SP 

Gimnazjum 

 

1.476.479,00 

317.352,00 

 

1.463,434,20 

317.124,31 

 

99,12 

99,93 

Kolnica 985.337,00 981.098,13 99,57 

Netta 1.129.523,00 1.105.944,59 97,91 

Rutki 1.118.595,00 1.106.452,45 98,91 

Żarnowo 1.084.663,00 1.073.121,52 98,94 

Ogółem  

SP 

Gimnazjum 

 

 

7.877.181,00 

519.358,00 

 

 

7.769.600,27 

517.273,79 

 

 

 

98,63 

99,60 

 

 

SPORT 

Na terenie Gminy Augustów działają dwa uczniowskie  kluby sportowe: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Grab” w Janówce 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach 

W 2019 r. kluby otrzymały dotację z budżetu gminy  w  łącznej wysokości 35.000 zł na 

realizację zadań z zakresu sportu tj. piłkę nożną i tenis stołowy. 
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AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA (ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, OSP). 

Na terenie gminy Augustów funkcjonuje 7 Ochotniczych Straży Pożarnych działających w 

następujących miejscowościach: Kolnica, Netta, Rutki, Jabłońskie, Topiłówka, Pruska 

Wielka, Jeziorki. 

W 2019 roku Gmina Augustów przekazała dotację  w kwocie 389.930,00 zł. dla OSP 

Topiłówka  na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przy wsparciu 

finansowym pochodzącym ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 

kwocie 100.000,00 zł. oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 

360.000,00 zł.   jednostka OSP Topiłówka zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy 

marki MAN. 

 

(fot.UG Augustów) 

KULTURA  

W roku 2019 r. funkcjonowała samorządowa instytucja kultury o nazwie Centrum Kultury i 

Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie. Centrum prowadzi 5 Filii w: Rutkach, Janówce, 
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Białobrzegach, Borze i Netcie Folwark. Instytucja została powołana Uchwałą Nr VI/119/2016 

Rady Gminy Augustów z dn. 16.12.2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji 

kultury oraz nadania statutu Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie. 

 

 Działalność merytoryczna 

Działalność kulturalna Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie oraz Filii 

w: Rutkach, Janówce, Białobrzegach, Borze i Netcie Folwark jest spójna i realizowana 

zgodnie z celami statutowymi. Polega również na współpracy z lokalnym środowiskiem, 

innymi placówkami kultury oraz ze szkołami i instytucjami partnerstwa lokalnego. 

Centrum oraz Filie w celu pełnego i właściwego  realizowania i zaspakajania potrzeb i 

aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w 2019 roku prowadziły następujące zajęcia:  wystawy,  

spotkania, prezentacje, lekcje biblioteczne, warsztaty, imprezy kulturalne, występy zespołów 

amatorskich, gminne turnieje i przeglądy, spotkania integracyjne, zabawy, ogniska, imprezy 

sportowe, spotkania, szkolenia, wynajem sal na imprezy prywatne.  

Działają również następujące koła zainteresowań: muzyczne-wokalne, taneczne, 

instrumentalne, plastyczne, koło gospodyń. 

W ciągu roku twórcy ludowi, Stowarzyszenie i zespoły działające przy Centrum, pod opieką 

instruktorów brali udział: 

- udział w Marszu dla Życia i Rodziny w Augustowie (stoisko dla dzieci – 02.06.19 r.) 

- XX Jarmark Folkloru w Suwałkach (28.08.19 r.) 

            - wyjazd do Białegostoku „Agro na obcasach” (24.09.2019 r.) – Stowarzyszenie, 

twórczynie 

Zespół mniejszości religijnej Staroobrzędowców „Riabina”, działający pod opieką Centrum w 

Żarnowie,  uczestniczył w 5 imprezach i spotkaniach. 

Centrum Kultury i Biblioteka brało udział w organizacji imprez: 

 - kampania Białej Wstążki - GOPS w Augustowie,  

- Spartakiada MDP w Rutkach. 

  

Działalność biblioteczna w 2019 roku 

Zbiory biblioteczne 

 W ciągu roku do bibliotek z terenu Gminy Augustów przybyło ogółem  972 wol. na ogólną 

sumę 21460,95 zł.  

 

Obsługa czytelnicza 
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W roku 2019 we wszystkich placówkach bibliotecznych zarejestrowano ogółem  1060 

czytelników, w tym  643 czytelników do lat 15. 

Zanotowano ogółem  23284  wypożyczeń książek, 1482 czasopism bieżących do domu. 

Komputeryzacja bibliotek 

W roku 2019 każda placówka biblioteczna posiadała komputery wraz z dostępem do Internetu 

nie mniejszym niż 1Mb/s dla pracowników i użytkowników bibliotek. Biblioteki pracują na 

systemie bibliotecznym MAK Plus. 

W 2019 r. biblioteki z terenu Gminy Augustów organizowały  zajęcia oraz spotkania dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych takie jak: 

- koło teatralne dla dzieci w bibliotece w Żarnowie 

- lekcje biblioteczne 

- zajęcia czytelniczo- plastyczne 

- Dzień Głośnego Czytania 

- udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam” 

- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

- „Cała Polska czyta dzieciom”  

- Dzień Dziecka – Dzień Rodziny 

- Światowy Dzień Książki – spotkania, zajęcia 

- Tydzień Bibliotek 8-15 maja – lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia dla dzieci  

- Konkursy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  

- Dzień Animatora Kultury –  Dyktando Gminne dla dorosłych o pióro Wójta Gminy 

Augustów,  spotkanie z czytelnikami, twórcami, animatorami i środowiskami 

kulturotwórczymi  Gminy Augustów 

- Narodowe czytanie Nowele polskie 

- konkursy recytatorskie, plastyczne wewnętrzne m.in. związane z obchodami świąt, np. Dnia 

Pluszowego Misia, itp. 

- konkurs recytatorski dla uczniów szkół Gminy Augustów „Wiersze, wierszyki łamiące 

języki” 

- konkursy na laurkę- Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki 
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- Andrzejki, Mikołajki dla dzieci 

- Organizowanie zajęć podczas ferii zimowych, wakacji dla dzieci w placówkach  

- udział w ogólnopolskim projekcie „Książka na start –Mała książka wielki człowiek” 

- Noc Bibliotek 

 

 

Realizacja i udział w projektach (środki pozabudżetowe)  

 w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” 

w kwocie 6800,00 zł. 

 ze środków sołeckich zakpiono nowości wydawnicze do Filii w Netcie Folwark na kwotę 

2000,00 zł 

 otrzymano darowiznę do biblioteki w Żarnowie w postaci książek oraz materiałów 

edukacyjnych dla dzieci od sponsorów za pośrednictwem firmy Cosinus. 

 


