RAPORT O STANIE GMINY RUTKA-TARTAK

Maj 2019

Raport o stanie gminy Rutka-Tartak opracowano w związku z art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym.
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą, społeczną i
finansową gminy Rutka-Tartak. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania
gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 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,
Zagospodarowanie przestrzenne,
Finanse gminy,
Warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami),
Działalność inwestycyjna,
Oświata, kultura
Polityka społeczna
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy RutkaTartak i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w
posiadaniu Urzędu.

DEMOGRAFIA
Stan ludności wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 450 osób.
Struktura ludności w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:
Miejscowość

Ogółem mieszkańców

Baranowo

92

Bondziszki

77

Ejszeryszki

75

Folusz

43

Ignatowizna

36

Jałowo

188

Jasionowo

96

Jodoziory

11

Kadaryszki

65

Kleszczówek

64

Krejwiany

47

Kupowo

94

Lizdejki

48

Michałówka

42

Olszanka

121

Pobondzie

167

Polimonie

38

Postawele

100

Poszeszupie

53

Poszeszupie-Folwark

68

Potopy

89

Rowele

147

Rutka-Tartak

423

Sikorowizna

66
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Smolnica

22

Smolniki

104

Trzcianka

43

Wierzbiszki

31

Stan ludności zameldowanej na pobyt stały ogółem w gminie w poszczególnych latach przedstawia się
następująco:
Rok

Liczba ludności /ogółem/

2015

2515

2016

2487

2017

2488

2018

2450

Pobyt stały
Na dzień: 31.12.2018 r.
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

40

38

78

3

7

14

21

4-5

25

21

46

6

8

13

21

7

19

10

29

8-12

71

71

142

13-15

51

38

89

16-17

35

33

68

18

23

11

34

19-65

808

0

808

19-60

0

662

662

> 65

137

0

137

> 60

0

315

315

Ogółem

1224

1226

2450

RADA GMINY
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21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których na wójta gminy RutkaTartak został wybrany Pan Piotr Sinkiewicz.
Wybrano również 15 radnych Gminy Rutka-Tartak. Ich kadencja od 2018 r. trwa 5 lat.
Radni Rady Gminy Rutka-Tartak w kadencji 2018 – 2023:
Grzegorz Boniszewski – Przewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak
Marek Puza – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak
Marek Sieczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak
Konstanty Budziejko
Łukasz Grabek
Grzegorz Lubiński
Piotr Margiel
Szymon Minkiewicz
Daniel Naruszewicz
Dariusz Ołdyński
Grzegorz Paciorkowski
Jarosław Paulukanis
Szymon Racis
Marek Szeraszewicz
Justyna Zabłocka

Utworzone zostały 4 komisje Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna:
Jarosław Paulukanis –Przewodniczący Komisji
Szymon Racis
Dariusz Ołdyński
Komisja Gospodarcza:
Szymon Minkiewicz
Grzegorz Lubiński
Marek Szeraszewicz
Komisja Praworządności, Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Środowiska:
Daniel Naruszewicz
Łukasz Grabek
Grzegorz Paciorkowski
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Piotr Margiel
5

Justyna Zabłocka
Konstanty Budziejko
W 2018 r. Rada Gminy Rutka-Tartak odbyła 7 posiedzeń, na których podjętych zostało 57 uchwał i
przekazano do realizacji.
Gmina Rutka-Tartak współpracuje ze:
Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”
Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
Stowarzyszeniem „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupy Działania ,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

ŁAD PRZESTRZENNY
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutka-Tartak przyjęto
Uchwałą Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 31 sierpnia 1999 roku, zmiana uchwałą z dnia 24 września
2009 roku. Ocenę aktualności przyjęto Uchwałą Rady Gminy Rutka-Tartak z 5 marca 2012 r.,
Na terenie gminy obecnie obowiązują 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o ogólnej
powierzchni 20 ha w miejscowościach:
Rutka-Tartak-1,
Pobondzie- 2,
Kadaryszki-1.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY RUTKA-TARTAK
Strategia rozwoju gminy Rutka-Tartak na lata 2016 – 2020+ przyjęta uchwałą Rady Gminy
Rutka-Tartak z dnia 27 stycznia 2016 r., zawiera misję, cele rozwoju i zadania realizacyjne Gminy RutkaTartak na lata 2016-2020+
PLAN ODNOWY MIEJSCOWŚCI SMOLNIKI
Plan odnowy miejscowości Smolniki na lata 2010 – 2020 zatwierdzony uchwałą Rady Gminy RutkaTartak z dnia 1 czerwca 2010 r., zmieniony uchwałami z dnia 29 czerwca 2010 r., z dnia 26 marca 2013
r. i z dnia 17 października 2013 r.
FINANSE GMINY
Budżet Gminy Rutka-Tartak na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr

XXIV/148/2017 Rady Gminy

Rutka-Tartak w dniu 28 grudnia 2017 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku
wprowadzone zostały sześcioma Uchwałami Rady Gminy oraz trzynastoma Zarządzeniami Wójta
Gminy Rutka-Tartak.
Po dokonanych zmianach plan budżetu na 31.12.2018 r przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem, w tym:

-

11 639 144,04 zł

- dochody bieżące

-

10 898 725,04 zł
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- dochody majątkowe

-

740 419,00 zł

Wydatki budżetu ogółem, w tym:

12 854 719,04 zł

- wydatki bieżące -

10 450 387,04 zł

- wydatki majątkowe-

2 404 332,00 zł

Planowany deficyt budżetu -

1 215 575,00 zł

Wykonanie budżetu na 31.12 2018 r. przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem, w tym:

-

11 584 459,88 zł

- dochody bieżące

-

10 844 040,88 zł

- dochody majątkowe

-

740 419,00 zł

Wydatki budżetu ogółem, w tym:

11 087 433,54 zł

- wydatki bieżące-

9 542 633,88 zł

- wydatki majątkowe-

1 544 799,66 zł

W 2018 roku realizacja budżetu Gminy Rutka-Tartak zamknęła się nadwyżką budżetową w
wysokości 497 026,34 zł
Zadłużenie Gminy Rutka-Tartak na 31.12.2018 r. wynosi - 0,00 zł
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Realizacja dochodów
Wykonanie dochodów Gminy Rutka-Tartak za 2018 rok przedstawia poniższa tabela
w złotych
Wykonanie
Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

(%)

Dochody ogółem, w tym:

11 639 144,04

11 584 459,88

99,53

1.

Dochody własne, w tym:

2 356 726,00

2 385 535,69

101,22

1.1.

udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych

804 961,00

856 116,00

106,35

1.2

pozostałe podatki i opłaty, w tym:

1 306 735,00

1 287 601,19

98,54

1.2.1

podatek od nieruchomości

500 554,00

492 294,29

98,35

1.2.2

podatek rolny

241 033,00

241 062,62

100,01

Lp.
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1.2.3

opłata za gospodarowanie odpadami

96,36
292 000,00

281 370,24

1.2.4

pozostałe podatki i opłaty

273 148,00

272 874,04

99,90

1.3

dochody z majątku gminy

118 311,00

119 167,19

100,72

1.4

pozostałe dochody

126 719,00

122 651,31

96,79

2.

Dotacje celowe w tym:

5 242 494,04

5 159 000,19

98,41

2.1

na projekty dofinansowane środkami UE
738 383,00

738 383,00

100,00

rządowej

4 024 824,04

3 974 084,00

98,74

pozostałe dotacje

479 287,00

446 533,19

93,17

Subwencje, w tym:

4 039 924,00

4 039 924,00

100,00

oświatowa

1 952 565,00

1 952 565,00

100,00

wyrównawcza

2 017 606,00

2 017 606,00

100,00

równoważąca

69 753,00

69 753,00

100,00

2.2
na zadania zlecone z zakresu administracji

2.3

3.

3.1

3.2

3.3

Realizacja wydatków

w złotych
Wykonanie

Lp.

Przeznaczenie

Plan

Wykonanie

(%)

1.

Rolnictwo i łowiectwo

2 238 292,61

1 913 937,71

85,51

2.

Transport i łączność

948 147,00

333 239,60

35,15

3.

Turystyka

151 458,00

31 442,54

20,76

4.

Gospodarka mieszkaniowa

93 500,00

48 360,55

51,72

5.

Działalność usługowa

15 000,00

13 000,00

86,67

6.

Administracja publiczna

1 420 845,00

1 315 947,70

92,62
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Urzędy

naczelnych

organów

państwowej, kontroli

władzy

i ochrony prawa

50 834,00

43 754,07

86,07

oraz sądownictwa

7.

Bezpieczeństwo publiczne

i

8.

ochrona przeciwpożarowa

97 630,00

89 725,15

91,90

9.

Różne rozliczenia(rezerwy)

70 000,00

-

-

10.

Oświata i wychowanie

2 894 388,71

2 588 492,13

89,43

11.

Ochrona zdrowia

59 324,00

42 913,91

72,34

12.

Pomoc społeczna

511 834,00

466 260,48

91,10

13.

Edukacyjna opieka wychowawcza

145 136,00

113 537,88

78,23

14.

Rodzina

3 464 305,72

3 416 520,58

98,62

400 744,94

94,44

Gospodarka

komunalna

i

ochrona

424 358,00

15.

środowiska

16.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

195 000,00

195 000,00

100,00

17.

Kultura fizyczna

74 666,00

74 556,30

99,85

Ogółem

12 854 719,04

11 087 433,54

86,25

Należności wymagalne na 31. 12 2018 r. wynoszą - 308 917,34 zł + odsetki - 39 603,45 zł
Na saldo należności składają się :


zaległości z tytułu podatków i opłat-

159 060,56 zł



zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw:

1 470,79 zł



zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych



oraz funduszu Alimentacyjnego

148 385,99 zł

odsetki:

39 603,45 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2018 r.
I. Własność Gminy Rutka-Tartak
GRUNTY
Łączna powierzchnia gruntów Gminy Rutka-Tartak wynosi 205 ha
Według sprawozdania Ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego za 2018r.


grunty pod drogami

128 ha



grunty pod lasami

7 ha



użytki rolne

56 ha



grunty zakrzewione

2 ha



grunty zabudowane i zurbanizowane

5 ha
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nieużytki

7 ha

1. Stan mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak i jego zagospodarowanie
Grunty ogółem

205,2974 ha



grunty pod szkołami

1,2598 ha



grunty pod budynkiem z OSP

0,1971 ha



grunty pod zabudową Urzędu Gminy

0,1934 ha



grunty z terenem sportu i rekreacji

3,0257 ha



grunty rolne

49,5208 ha



w tym grunty rolne wydzierżawione

22,1345 ha



grunty budowlane

5,4160 ha



grunty pozostałe i drogi

145,6846 ha

Łączna wartość inwentaryzacyjna gruntów Gminy Rutka-Tartak

2 909 662,55 zł.



12.598,- zł

w tym grunty oświaty o wartości

W granicach wsi Rutka-Tartak
Powierzchnia gruntów mienia komunalnego 21,1356 ha o wartości

193 920,00 zł

W granicach pozostałych wsi
powierzchnia gruntów 184,1618 ha o wartości inwentaryzacyjnej

2 715 742,55 zł

BUDYNKI I OBIEKTY
Budynki szkoły


szkoła podstawowa o powierzchni 2 964,53 m2 , o wartości 3 087 518,- zł



szkoła podstawowa – oddziały przedszkolne o powierzchni 281,99 m2 o wartości 561 230,00 zł



budynek gospodarczy przy szkole podstawowej o powierzchni 60 m2 o wartości 26 679,20 zł

W zarządzie oświaty łącznie

3 655 427,20 zł

Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy Rutka-Tartak
Wartość inwentaryzacyjna


budynek Urzędu Gminy

487 367,77 zł



budynek w Jałowie

33 003,84 zł



budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminie

2 806,53 zł



garaże przy Ośrodku Zdrowia

18 270,45 zł



pomieszczenia pozostałe w budynku ośrodka zdrowia

575 005,84 zł
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budynek OSP w Smolnikach (bez lokali wynajętych)

5 303,49 zł



pomieszczenia i garaż w OSP Rutka-Tartak

364 136,20 zł



budynek kuchni turystycznej na „Wiosce Bajek”w Rutce-Tartak

162 044,55 zł



budynek kuchni turystycznej nad jeziorem w Pobondziach

160 531,67 zł



budynek sanitariatu nad jeziorem w Pobondziach

209 078,75 zł

Lokale i budynki wynajęte:


lokal apteki o wartości

102 777,00 zł



lokal dentystyczny o wartości

37 175,00 zł



lokal pogotowia ratunkowego o wartości

128 253,00 zł.



lokale lekarza rodzinnego o wartości

303 412,00 zł



budynek stacji uzdatniania wody o wartości

149 432,66 zł



lokal Gminnego Ośrodka Kultury o wartości

927 755,00 zł



budynek gospodarczy o wartości

8 130,39 zł



lokale mieszkalne wynajęte w Rutce-Tartak o wartości

243 762,30 zł



lokal telekomunikacji w Rutce-Tartak o wartości

9 363,86 zł



lokale mieszkalne wynajęte w Smolnikach o wartości

8 135,50 zł

Łączna wartość inwentaryzacyjna budynków wynosi

7 601 173,00 zł

z tego:
- będących w zarządzie gminy

2 027 549,09 zł

- będących w użyczeniu ,w dzierżawie i w najmie

1 918 196,71 zł

- będących w zarządzie oświaty

3 655 427,20 zł

Z najmu lokali użytkowych i lokali na cele mieszkalne w 2018 roku uzyskano przychód 40 410,25 zł.
Z dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne w 2018 roku uzyskano przychód 19 691,69 zł.

OBRÓT GRUNTAMI I BUDYNKAMI
Aktem Notarialnym Rep A Nr 6571/2018 i Nr 6579/2018 z dnia 25.10.2018 roku sprzedano działkę w
Rutce-Tartak oznaczoną nr 74/23 o powierzchni 0,2143 ha, za cenę 21.000, 00 zł, a
działki nr 29/8 o pow.0,0085 ha, nr 29/13 o pow.0,0016 , nr 29/17 o pow.0,1103 ha wraz z budynkiem
kantorki wagi za cenę 33.031, 00 zł brutto.
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WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2018 ROKU
Grupa
Rodzaj
mienia

Jedn
miary

Ilość
Suma rubryk
Stan na
31.12.2016r

Wartość
inwentaryzacyjna

W bezpośrednim
Zarządzie gmin
Ilość
wartość.

W zarządzie Jednostek
Oświaty
Ilość
wartość

Dzierżawa
i najem
Ilość
wartość

I. Grunty
Ogółem
W tym:

ha

205,2974

2.909.662,55

181,9031
2.788.200,35

1,2598
12.598,00

22,1345
108.864,20

Grunty rolne

ha

49,5208

473.998,10

27,4063
365.549,49

---------

22,1145
108.448,61

Działki
Budowlane

ha

5,4160

50.342,80

5,4160
50.342,80

-----------

--------

Inne grunty

ha

150,3606

2.385.321,65

149,0808
2.372.308,06

1,2598
12.598,00

0,0200
415,59

II. Budynki i Obiekty

szt.

26

7.601.173,00

10
2.027.549,09

4
3.655.427,20

12
1.918.196,71

Lokale
na
mieszkalne

szt.

4

251.897,80

cele

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

------

4
251.897,80

Budynki i lokale
Użytkowe

szt.

13

1.479.815,26

6
864.024,81

1
26.679,20

6
589.111,25

Szkoły

szt.

3

3.628.748,00

-----------

3
3.628.748,00

------

Inne

szt.

6

2.240.711,94

4
1.163.524,28

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

2
1.077.187,66

STAN POWIERZCHNI I WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.
WIEŚ

POWIERZCHNIA HA

WARTOŚĆ ZŁ

BARANOWO

3,3590

43 099,00

BONDZISZKI

7,8897

134 567,00

eJSZERYSZKI

1,1610

17 926,00

fOLUSZ

3,3833

50 130,00

IGNATOWIZNA

0,5801

8 701,00

JAŁOWO

19,2442

297 110,00

JASIONOWO

4,7692

78 199,00

KADARYSZKI

8,1834

100 423,88

KREJWIANY

11,2943

137 255,78

KUPOWO

5,4596

94 654,00

LIZDEJKI

2,2902

34 357,00

MICHAŁÓWKA

2,3432

32 648,00

OLSZANKA

5,6654

75 419,00

POBONDZIE

29,1844

508 814,64

POSTAWELE

3,1838

37 803,00

POSZESZUPIE

11,9352

149 248,25

POSZESZUPIE-FOLWARK

16,3714

149 456,00

POTOPY

7,1863

107 808,00

ROWELE

12,2301

190 284,00

RUTKA-TARTAK

21,1356

193 920,00

SIKOROWIZNA

4,2950

56 029,00

SMOLNICA

4,6049

54 194,00

TRZCIANKA

3,0648

38 761,00

WIERZBISZKI

1,4958

22 647,00

JODOZIORY

2,3209

47 344,60

KLESZCZÓWEK

3,4041

64 924,40

POLIMONIE

4,7343

97 539,90

SMOLNIKI

4,5282

86 399,10

RAZEM

205,2974

2.909.662,55

ZAOPATRZENIE OBSZARÓW WIEJSKICH W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW
Teren gminy przecina wąwóz Szeszupy z dopływani – rzeczką Wigrą, z Potopką oraz wpadającą do niej
poza granicami kraju Szelmentką. Wymienione dorzecze łączy także wody prawie wszystkich jezior
znajdujących się na terenie gminy (poza jeziorem Jałowo). Główną rzeką gminy Rutka-Tartak jest
Szeszupa – lewostronny dopływ Niemna o długości 297,6 km, z tego 24 km górnego odcinka znajduje
się na terenie Polski.
W gospodarce Gminy można zauważyć iż wzrasta pobór wody przypadający na jednego mieszkańca,
do 2010 roku wzrastała znacząco długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z sieci kanalizacyjne
korzysta około 20% mieszkańców, natomiast z wodociągowej około 93%. Rutka-Tartak jest
zwodociągowana w 100%. Długość sieci wynosi 81,1 km. W 2018 roku z sieci wodociągowej było
podłączonych 676 budynków. Nie wszystkie gospodarstwa podłączone są do sieci wodociągowej,
mieszkańcy ci posiadają własne ujęcie wody. Z sieci kanalizacyjnej, długości 10,8 km korzysta około 480
osoby. Pozostali mieszkańcy gminy odprowadzają ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
do szamb.
W przyjętej strategii rozwoju Gminy na lata 2016-2020+ przyjętej Uchwałą nr XI/68/2016 z dnia
27.01.2016 roku oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rutka-Tartak (PGN) przyjętego uchwałą
Rady Gminy Rutka-Tartak nr XI/69/2016 z 27 stycznia 2016 r. zaplanowano Modernizację oczyszczalni
ścieków w miejscowości Rutka – Tartak, która została przeprowadzona w 2018 roku. W przeszłości
funkcjonowała oczyszczalnia ścieków typu Hydrocentrum 150 m 3 /d, oraz kolektor sanitarny plus
kolektor zrzutowy 10,8 km. Urządzenia oczyszczalni ścieków były wyeksploatowane i wymagały
wymiany. Szacunkowy koszt inwestycji wyniósł

około

2 038 000,83 zł po ukończonej inwestycji

Wyeliminowano negatywne dla środowiska emisje zanieczyszczeń.

UTYLIZACJA AZBESTU Z POKRYĆ DACHOWYCH OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W
GMINIE

Usunięcie i utylizacja azbestu z pokryć dachowych jest jednym z celów strategicznych Programu
Ochrony Środowiska Gminy Rutki-Tartak przyjętego uchwałą Nr XII/79/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zdrowotnym jakie niosą wyroby posiadające azbest
wprowadzono Program usuwania wyrobów zawierających azbest uchwałą nr V/26/11 z dnia
24.03.2011 roku
Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją pokryć dachowych sukcesywnie dokonuje się usuwania
azbestu z budynków mieszkalnych. Z danych wynika, iż ponad 100 obiektów posiada pokrycie dachowe
z eternitu zawierającego groźne dla zdrowia związki azbestu. W ramach programu likwidacji pokryć z
azbestu i jego utylizacji gmina finansuje całość kosztów związanych z utylizacją eternitu. W 2018 roku
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przeznaczono na ten cel 31 636,66 zł. Instytucje realizujące to zadanie to Samorząd gminy RutkaTartak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W wyniku przeprowadzanego zadania w 2018 roku:
Przetransportowano około 75 Mg odpadów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwiono na
przystosowanym do tego celu składowisku odpadów. Są to wyroby zdemontowane z około 5301 m 2
dachów, przyjęto że 1 m2 wyrobów zawierających azbest waży 0,0135 Mg (13,5 kg). Liczba
nieruchomości (punktów odbioru): 34. W ramach prac wykonane zostały: załadunek, transport odpadu
niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z
kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz
prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków
wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów
recyklingu. Gmina prowadzi działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi od lipca 2013 r.
W 2017 roku zawarto kolejną, 2 letnią umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy z firmą wyłonioną w postępowaniu
przetargowym.
Odpady odbierane jako frakcje metalu, plastiku, szkła, odpadów biodegradowalnych oraz papieru –
odbiera firma Firma Transportowo – Usługowa EKO s.c. Mirosław Andruczyk, Marek Andruczyk, z
siedzibą w Jeleniewie. Odpady te po wydzieleniu konkretnych frakcji (metal, plastik, szkło itp.) są
przekazywane do odpowiednich firm (huty szkła, fabryki papieru itp.) zajmujących się przetworzeniem
lub ponownym ich wykorzystaniem.
ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH NA TERENIE GMINY W 2018 ROKU ( W TONACH)
Zmieszane odpady komunalne

311,82

Opakowania z tworzyw sztucznych

9,5

Opakowania wielomateriałowe

0,57

Papier i tektura

0,34

Opakowania z papieru i tektury

12,00

Opakowania z metali

2,35
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Aluminium

0,65

Opakowania ze szkła

9,3

FAUNA I FLORA
Na terenie Gminy jest wiele atrakcyjnych terenów chronionych w tym Suwalski Park Krajobrazowy (w
części), pomniki przyrody, unikatowe w skali kraju polodowcowe formy geomorfologiczne oraz
bogactwo fauny i flory. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi i promocji turystyki.

Niektóre formy ochrony przyrody na terenie gminy
Obszar chronionego krajobrazu Pojezierza północnej Suwalszczyzny
Suwalski Park Krajobrazowy
Ostoja Suwalska objęta obszarem Natura 2000
Dolina Szeszupy objęta obszarem Natura 2000
Torfowiska Gór Sudawskich objęte obszarem Natura 2000

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH (ZREALIZOWANYCH) Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 20 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została
podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn.: „Rozwój ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów
(MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo”. Celem operacji jest poprawa jakości życia
mieszkańców naszej gminy oraz całego obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W wyniku realizacji operacji zostaną wybudowane dwa miejsca obsługi rowerzystów – przy wieżach
widokowych w Baranowie i Rowelach, a także zostaną wydane materiały promocyjne w postaci
pocztówek oraz atlasu i map tras rowerowych na terenie gminy Rutka-Tartak.
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Planowane zakończenie realizacji inwestycji to czerwiec 2019 r.
Koszt realizacji inwestycji to 83 844,00 zł
Przyznana dotacja to 53,63% kosztów kwalifikowanych zadania i stanowi kwotę 44 381,00 zł
obejmującą środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W roku 2018 Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na budowę Otwartej Strefy
Aktywności (OSA). Inwestycja dofinansowana została przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo
– rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

Dzięki dofinansowaniu w miejscowości Smolniki powstała ogólnodostępna strefa aktywności z placem
zabaw, strefą rekreacji i siłownią zewnętrzną.
Inwestycja została zakończona 30 września 2018 r.
Koszt realizacji inwestycji to 65 677,66 zł
Przyznana dotacja to 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i stanowi kwotę 32 838,83 zł
29 czerwca 2018 r. odebrane zostały roboty wykonane w ramach operacji: “Modernizacja
systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”. Prace prowadzone były od
końca października 2017 r., a w ich wyniku całkowicie zmodernizowany został system oczyszczania
ścieków i dostarczania wody. Dzięki modernizacji zwiększona została wydajność pracy Stacji
Uzdatniania Wody i poprawiona jakość pracy oczyszczalni ścieków.
Realizacja inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu które Gmina uzyskała w ramach umowy
podpisanej w dniu 10 lipca 2017 roku w Białymstoku z Samorządem Województwa Podlaskiego o
przyznanie pomocy na realizację operacji: “Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania
wody w Gminie Rutka-Tartak”.
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Celem operacji będącej przedmiotem umowy była poprawa warunków życia mieszkańców gminy
Rutka-Tartak oraz poprawa jakości, efektywności i skuteczności istniejącego systemu dostarczania
wody i oczyszczania ścieków poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody wraz
z przepompowniami i pompowniami strefowymi.
W wyniku realizacji operacji zostały przebudowane dwa ujęcia wody oraz stacja uzdatniania wody i
oczyszczalnia ścieków.
Umowa była wynikiem uzyskania wysokiej oceny wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu
„Gospodarka wodno – ściekowa” 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” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt realizacji inwestycji to 2 088 900,00 zł, w tym koszty kwalifikowane: 1 590 820,19 zł
Przyznana dotacja to 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji zadania i stanowi kwotę
1 012 238,00 zł
Gmina Rutka-Tartak w ramach umowy z Województwem Podlaskim w imieniu którego działał
Zarząd Województwa Podlaskiego zakupiła sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy. W ramach dofinansowania zakupiono
następujący sprzęt:
Na potrzeby OSP Rutka-Tartak: Wąż pożarniczy tłoczny W-52 3 szt., Wąż pożarniczy tłoczny W-75 3 szt.,
Prądownica Turbo Jet 1 szt., Latarka do kierowania ruchem 2 szt.
Na potrzeby OSP Smolniki: Opona 215/70 R15C Bridgestone Blizzak W810 4 szt.
Zakupów dokonano ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.
Całkowity koszt realizacji zadania to 3830,00 zł,
Przyznana dotacja to: 3 000,00 zł
18 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Rutka-Tartak przekazał strażakom z jednostek OSP w RutceTartak i OSP w Smolnikach sprzęt ratowniczo-gaśniczy zakupiony w ramach Projektu „Doposażenie
Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Rutka-Tartak”. Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
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W ramach dofinansowania jednostki OSP zostały doposażone w następujący sprzęt: Defibrylator,
Bosak dielektryczny, Latarka akumulatorowa, Torba ratownicza, Szyny typu Kramera, Plandeka
wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi, Sprzęt do oznakowania terenu akcji
Całkowity koszt realizacji zadania to 15 100,00
Przyznana dotacja to: 14 949,00
5 września 2018 r. odebrane zostały roboty zadania pn:
„Remont dróg gminnych w Uroczysku Jałowo gmina Rutka-Tartak”
Odc. I. Wierzbiszki – Lebiedzizna o dł. 1,5 km, dz. geod. nr 502 i część dz. 503;
Odc. II. Lebiedzizna – Wygorzel o dł. 2,93 km, część dz. geod. nr 503 i dz. Nr 505;
Odc. III. Lebiedzizna – Prudel o długości 1,46 km, dz. geod. nr 504, obręb Jałowo.
Przedmiotem zrealizowanej inwestycji było:
Wycinka zakrzaczenia. Odsłonięcie skrajni drogi w miejscach szczególnie zakrzaczonych
Równanie i profilowanie drogi pod warstwę jezdną.
Warstwa jezdna z pospółki żwirowej o uziarnieniu 0-63 mm. Grubość warstwy 15 cm na szerokości 3,5
m (0,15 x 3,5 x 1500 = 787,5 m3), wraz z wyrównaniem nawierzchni.
Równanie i profilowanie drogi
Uzupełnienie nawierzchni jezdni w miejscach wymagających naprawy pospółką żwirową o uziarnieniu
0-63 mm
Całkowity koszt realizacji zadania to 146 997,92 zł
Udział Nadleśnictwa Suwałki” 60 000,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK 2018
STAN ORGANIZACJI I BAZA LOKALOWA
W roku 2018 Gmina Rutka-Tartak była organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Rutce-Tartak, w skład której wchodziły oddziały przedszkolne, oddziały gimnazjalne
oraz klasy I-VII.
Stan organizacji szkoły w roku 2017/2018
LP.

Nazwa/
wyszczególnienie

Szkoła
Podstawowa
Oddziały
2
gimnazjalne
Oddziały
3
przedszkolne
RAZEM:
1

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Kl.I

Kl.II

Kl.III

Kl.IV

KL.V

Kl.VI

Kl.VII

8

174

17

14

36

32

20

30

24

2

54

3

54

Klasa II
23 uczniów
Klasa 0
18

282

19

Klasa 3
31 uczniów
Poniżej 0
36

Oddziały przedszkolne:
3-latki

Oddział
Liczba
oddziałów

6-latki

1 oddział

1 oddział

4-latki
1 oddział

Liczba

5-latki

uczniów
56

Stan bazy lokalowej oświaty w roku 2018

Nazwa/ wyszczególnienie

Sale lekcyjne

Pracownia komputer.

Pracownie językowe

Hala gimnastyczna

Gabinety lekarskie/
pielęgniarskie

Świetlica

Stołówki

Gabinety pomocy psychol.
pedagogicznej

Szkoła Podstawowa

11

1

0

1

0

0

0

1

Oddział przedszkolny

3

0

0

0

0

0

0

0

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i stan zbiorów bibliotecznych:

Ksero - dzierżawa

Odtwarzacze DVD

Kamery

Rzutniki przeźroczy

Projektory multimedialne

Komputery do użytku uczniów

Komputery/laptopy

Nazwa/ wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa

23

10

2

1

1

0

2

Oddział przedszkolny

2

0

0

0

0

0

0

Urządzenia rekreacyjno-sportowe:
Wyszczególnienie

Szkoła podstawowa i OP

Rodzaj urządzenia

Liczba urządzeń

Plac zabaw

2

Boisko sportowe - Orlik

2 ( do piłki nożnej, do piłki
siatkowej)

20

Hala gimnastyczna

1

Siłownia*

1

Nauczyciele doskonalący się poprzez naukę na wyższych uczelniach:
Kierunek studiów
Kursu

Forma kształcenia

kwalifikacyjnego

Liczba nauczycieli

w Kurs kwalifikacyjny

2

zakresie wczesnego nauczania
języka angielskiego”.

Wczesne

nauczanie

języka Studia podyplomowe

2

angielskiego w wychowaniu
przedszkolnym

i

edukacji

wczesnoszkolnej.

„Pedagogika

–

pedagogika Studia magisterskie

1

opiekuńczo wychowawcza
Technika

Studia podyplomowe

1

Poziom wykształcenia nauczycieli w 2018 r.
Wykształcenie

Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak

wyższe

magisterskie

przygotowaniem pedagogicznym – 100%

Stopnie awansu zawodowego w 2018/2019:
Szkoła

stażysta

kontraktowy

0

2 /8% ogółu

mianowany

dyplomowany

7 /28% ogółu

16/ 64% ogółu

razem

Podstawowa
w

Rutce-

25

Tartak

Stopnie awansu zawodowego uzyskane w 2018 roku:
Szkoła

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

razem

Podstawowa
w

Rutce-

0

0

0

Tartak
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1

1

z

Administracja i obsługa:


Administracja 1,5 etatu,



Nauczyciel wspomagający 0.7 etatu,



Obsługa 3,5 etatu,



Kierowcy 2 etaty,



Opiekun dowozu 1,5 etatu.

Dotacje celowe w oświacie otrzymane i wydatkowane w 2018 r.
1.Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe:
Plan – 22 482,71 zł,
Kwota dotacji przekazanej – 22 482,71 zł,
Wykonanie – 22 292,45 zł,
Kwota zwrotu dotacji – 190,26 zł.
Dotację wykorzystano w niepełnej wysokości.
Udział środków własnych w kwocie - 151,67 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł – 22 444,12 zł.

Niepełne wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub
materiały

ćwiczeniowe

otrzymanej

przez

Gminę

Rutka-Tartak

w

2018

r.

wynika

z:

- zakupu zestawów materiałów ćwiczeniowych dla ucznia w cenie niższej niż określona w dotacji,
- zakupu ćwiczeń z języka niemieckiego w ilości mniejszej niż rzeczywista liczba uczniów
uczęszczających do danej klasy.

2. Zakup pomocy dydaktycznych w Ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych –
„Aktywna Tablica”:
Plan – 14 000,00zł,
Kwota dotacji przekazanej – 14 000,00 zł,
Wykonanie – 14 000,00 zł,
Kwota zwrotu dotacji – 0,00 zł.
Datację wykorzystano w pełnej wysokości.
Udział środków własnych w kwocie - 3 500,00zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł – 17 500,00 zł.
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3. Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego:
Plan – 49 320,00 zł,
Kwota dotacji przekazanej – 49 320,00 zł,
Wykonanie – 49 320,00 zł,
Kwota zwrotu dotacji – 0,00 zł.
Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.
Udział środków własnych w kwocie - 110 410,06 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł – 159 730,06 zł.

Środki UE otrzymane i wydatkowane w 2018r.
Plan – 106 400,00 zł,
Kwota dotacji przekazanej w 2018r. (zaliczka 80% grantu) – 85 120,00 zł,
Kwota dotacji do przekazania w 2019r. (po rozliczeniu projektu – 20% grantu) – 21 280,00 zł
Wykonanie w 2018r. – 6 587,77 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak.
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

Liczba

osób

świadczeń

Kwota

Zadania zlecone
1. Świadczenia rodzinne
zasiłki rodzinne wraz z

496

5 954

66 4518

Zasiłki pielęgnacyjne

50

605

95 613

Świadczenia pielęgnacyjne

9

118

172 809

Specjalne zasiłki opiekuńcze

10

119

63 578

16

16

16 000

Świadczenia rodzicielskie

3

27

22 960

Świadczenia alimentacyjne

10

120

44 390

Zasiłki dla opiekunów

5

60

30 827

dodatkami

Jednorazowe zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka

23

Składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od
niektórych świadczeń

14

158

23 624

opiekuńczych
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od części świadczeń opiekuńczych
3.

Świadczenia wychowawcze –
Program „Rodzina 500+”

4.

Świadczenia „Dobry Start
300+”

5.

10 120

350

4199

2 099 083

331

331

99 300

6

3167

72 923

76

44

10 180

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Zadania własne ( w tym dotacja celowa z budżetu państwa)
1.

Świadczenia pieniężne
(zasiłki celowe na zakup
żywności)

2.

Zasiłki okresowe

35

134

56 813

3.

Zasiłki stałe

7

76

33 228

4.

Składki zdrowotne od części
7

76

2 991

104

10 815

54 691

zasiłków stałych oraz
uczestników w centrum
integracji społecznej
5

Posiłki

Zadania własne
1.

Zasiłki celowe

3

3

5 180

2.

Usługi opiekuńcze

2

96

2 407

3.

Opłata za pobyt domach

2

14

33 466

pomocy społecznej

REALIZACJA UCHWAŁ Z ZAKRESU PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH
Uchwała Nr XII/77/2016 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rutka-Tartak w latach 2016-2022
Stosownie do zapisów rozdz. IX pkt 9.5 Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
gminy Rutka-Tartak na lata 2008-2015 stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XII/77/2016 Rady Gminy
Rutka-Tartak z dnia 23 marca 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej przedstawia

sprawozdanie z wykonania zadań ujętych w strategii za 2017 rok.
Realizacja poszczególnych zadań ujętych w Harmonogramie strategii przedstawia się następująco:
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Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości - pomoc została udzielona w
formie:


zasiłku okresowego - dla 53 rodzin



zasiłku celowego - dla 20 rodzin



zasiłku stałego – dla 7 rodzin

Praca socjalna – średnio 16 osób w miesiącu.
Pomoc dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych – zatrudniono 2 opiekunki i fizjoterapeutę; objęto
pomocą 9 rodzin w formie usług opiekuńczych
Opieka nad dzieckiem i rodziną - spotkania ze specjalistami: specjalista psychoterapii uzależnień,
specjalista ds. rodziny, psycholog, zatrudnienie asystenta rodziny – objęcie opieką 4 rodzin z terenu
gminy .
Podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenia zawodowego - pracownicy GOPS , UG i oświaty
uczestniczyli w szkoleniach tematycznych
Przeciwdziałanie bezrobociu – pozyskiwanie ofert pracy raz w tygodniu i wywieszanie na tablicy
ogłoszeń, pozyskanie informacji dotyczących bezrobocia na terenie gminy 2 razy w roku. / Dane PUP
w Suwałkach na dzień 31.12.2017r.:
Z terenu Gminy Rutka-Tartak zarejestrowało się 31 osób, w tym 16 kobiet ; z prawem do zasiłku 2
osoby, w tym 1 kobieta.
Na dzień 31 grudnia 2017r. liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście Suwałki wynosiła 1639 osób,
co stanowiło 71,8% ogółu bezrobotnych. Na wsi zamieszkiwało 644 osób, co stanowiło 28,2% ogółu
bezrobotnych.
Obliczony przez GUS wskaźnik stopy bezrobocia na dzień 31.12.2017 wynosił odpowiednio:
powiat suwalski

- 4,7 % (grudzień 2015r. – 7,1 %, grudzień 2016r. – 6,2 %))

miasto Suwałki

-5,9% (grudzień 2015r.- 8,4 %, grudzień 2016r.- 7,4 %))

województwo podlaskie

- 8,5 % (grudzień 2015r.- 11,8 %, grudzień 2016r.- 11,8 %))

kraj

-6,6 % (grudzień 2015r.- 9,8 %, grudzień 2016r.- 8,3 %)

Przeciwdziałanie zjawiskom: alkoholizmu i przemocy : prowadzono Punkt Konsultacyjny, udzielono 33
porad osobom uzależnionym i 8 porady osobom współuzależnionym , NZOZ „Medyk udzielił 110
porad. Wobec 7 osób podjęto działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w szkołach na terenie
gminy.
Przeciwdziałanie zjawisku bezradności – objęto pomocą rodziny dysfunkcyjne . Pomocy udzielono w
formie pracy socjalnej. Trzy razy w miesiącu w godz. od 800 do 1200 przyjmował radca prawny –
mieszkańcy gminy mogli bezpłatnie korzystać z porad prawnych w Rutce-Tartak oraz z porad w PCPR
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Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021
Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uchwałą NR III/18/2015Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 stycznia 2015roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018 został przyjęty program. Jego realizacja
przedstawiała się w następujący sposób:


udzielonej pomocy finansowej dla 117 rodzin, w tym 348 osób. Najczęstszym powodem
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było posiadanie niskich dochodów, wielodzietność,
długotrwała choroba i niepełnosprawność.



udzielono wsparcia w formie pracy socjalnej dla 185 osób, 713 osób w rodzinie oraz w formie
interwencji kryzysowej dla 5 rodzin, 21 osób w rodzinach.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak pomagał w rozwiązywaniu problemów
opiekuńczo wychowawczych w kilkunastu rodzinach poprzez pracę z rodziną: konsultacje i
poradnictwo specjalistyczne / psycholog w PCPR, prawnik w Urzędzie Gminy/, spotkania GZI z
rodziną i analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie - 10
rodzin, monitorowanie środowiska poprzez wizyty w środowisku i ustalanie bieżącej sytuacji
rodziny, pomoc i dążenie do integracji rodziny. Udzielonego poradnictwa specjalistycznego w
Punkcie Konsultacyjnym dla 33 osób, w NZOZ Medyk 110 osób, w punkcie porad prawnych w
Rutce-Tartak , w PCPR Suwałki u psychologa 3 osoby i u prawnika 3 osoby.



z pomocy asystenta rodziny w 2017 roku korzystały 4 rodziny. Zatrudniony asystent w wymiarze
1/5 etatu pracował z czterema rodzinami z naszej gminy , dziewięcioro dzieci w rodzinach.
Wydatkowano kwotę 7 950zł, z tego 5 343zł środki własne gminy, 861 zł środki w ramach dotacji z
budżetu państwa i 1 745zł środki z dotacji w ramach Funduszu Pracy. Opłacono wynagrodzenie
asystenta, dojazd do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie.

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Rutka-Tartak na 2019r.
Z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
Uchwałą Nr XXIII/139/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku Rada Gminy Rutka-Tartak uchwaliła Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Realizując zadania określone w programie podjęto szereg działań zmierzających do zmniejszenia
skutków nadużywania alkoholu.
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Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększanie dostępności terapii uzależnienia
od alkoholu i współuzależnienia. Obowiązek ten był realizowany poprzez:
zorganizowanie i opłacenie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym oraz członków ich rodzin. W 2018 roku Punkt Konsultacyjny był czynny od stycznia 2018
r do grudnia 2018 r. raz w miesiącu po 3 godziny. Zatrudniona w nim instruktor terapii i uzależnień
udzieliła 14 porad osobom uzależnionym i 6 porad osobom współuzależnionym.
Łączna kwota 2 232zł
Osoby zgłaszające się do punktu konsultacyjnego uzyskiwały informacje o istocie choroby alkoholowej,
możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, motywowaniu do leczenia, również
uzyskiwały wsparcie po zakończonym leczeniu.
Członkom rodzin, w których występują problemy alkoholowe udzielono pomocy psychospołecznej i
prawnej.
2. Program profilaktyczny i rehabilitacyjno-odwykowy realizowany przez Lekarska Spółkę Partnerską
Dorota Sianowska-Dudarewicz i Dariusz Dudarewicz dla rodzin wiejskich w Gminie Rutka-Tartak ma na
celu ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki i rehabilitacji odwykowej rodzinom z terenów
wiejskich. Celem programu jest ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej ludzi z
terenów wiejskich gminy Rutka-Tartak zarejestrowanych w NZOZ „Medyk”, umożliwienie korzystania
z wysoce specjalistycznych usług rehabilitacyjno-odwykowych pacjentom w miejscu zamieszkania ,
edukacja rodziny w zakresie potrzeb zgodnych z programem, poprawa świadomości zdrowotnej
rodziny jako całości i jej poszczególnych członków. W 2018r przyjęto 99 osób.


59 osób z problemem alkoholowym,



28 osób korzystających z porad, gdzie problem alkoholowy istnieje w rodzinie,



6 osób korzystających z porad ogólnych dotyczących trudności w przystosowaniu
psychologicznym i emocjonalnym,



6 osób – sprawców przemocy w rodzinie, gdzie podłożem ich zachowań agresywnych jest
problem alkoholowy. Łączna kwota 12 000zł

3. Wobec 3 osób Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja przeprowadziła 2 rozmowy

z członkami rodzin

osób uzależnionych i rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi od alkoholu. Kierowano 2 osoby
na badanie przez biegłych i skierowano 1 wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Ze środków na
realizację programu opłacano koszty 1 opinii biegłych, pozostałe dwie sprawy również wysłano do
biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wszystkie sprawy są w toku.
4. W ramach zajęć profilaktycznych zrealizowano projekty:
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Ochotnicza straż Pożarna w Smolnikach: „ Program profilaktyczny „Wiem co jem” skierowany do dzieci
i młodzieży szkolnej zamieszkującej teren Smolnik i pobliskich wsi. W ramach programu
przeprowadzono pogadankę z zakresu zasad zdrowego odzywiania, dbałości o higienę osobistą i
kondycję fizyczną, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – kulinarne oraz taneczno-ruchowe, zajęcia
umuzykalniające „Piosenki smaczne i zdrowe”, zajęcia plastyczne „Kolorowa kuchnia”. Zakupiono też
zastawę stołową, obrusy, mikrofalówkę na potzrby realizacji zadania, które zostaną w OSP Smolniki.
Wykorzystano kwotę 2 900zł
Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak: Program profilaktyczny „Ferie z pasją” - obejmujacy poza
zajęciami profilaktycznymi i edukacyjnymi

zajęcia będące alternatywą wobec destrukcyjnych

zachowań, były to zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne, muzyczne, kulinarne, przyrodnicze,
sportowe oraz komputerowe pozwalające na włąściwe wykorzystanie zasobów internetowych.
Wkorzystano 2 500zł
Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak zrealizował Program profilaktyczny „Zimowa frajda”

-

przeprowadzono zajęcia Moje multimedia, aerobic, zajęcia plastyczne Moje arcydzieło, zajęcia
muzyczne KEYBORD – mój przyjaciel, gry z zabawy z długą brodą, na zakończenie programu
zorganizowano kulig. Zakupiono ekran scienny, 20 szt. hula hop oraz gry planszowe, które
wykorzystano do realizacji zadań, które pozostały w GOK i będą służyły na innyce zajęcia. całkowity
koszt działań 2 500zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak: Projekt socjalny „Rodzinne kolędowanie 2018r”
realizowany przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak odbył się Koncert kolęd,
pastorałek i piosenek swiatecznych 4 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnikach: „Program Profilaktyczny „Żyję bezpiecznie i zdrowo”
obejmujący zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpiecznego zachowania się nad wodą, udzielenie
pierwszej pomocy przedmedycznej, sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrozenia zycia i zdrowia,
zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, wyjazd rekreacyjno sportowy do Parku linowego w
Udziejku, zajecia taneczno ruchowe, do realizacji projektu zakupiono telewizor i sprzęt grający. – kwota
5 000zł.
NZOZ „Medyk”: „ Program profilaktyczny i rehabilitacyjno – odwykowy dla rodzin wiejskich w gminie
Rutka-Tartak” – 12 000zł.
Na cele programu wydatkowano 37 293zł , środki pochodzące z wpłat na zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
Z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
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W ramach programów profilaktycznego i wychowawczego szkoły poruszono

i

przeanalizowano nurtujące problemy młodzież gimnazjalną w zakresie narkomanii
Uchwała Nr XXVIII/170/14 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2014-2020
Z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rutce-Tartak, w skład którego wchodzi 10 osób spotykał się na
posiedzeniach czterokrotnie , zorganizowano również 5 grup roboczych – liczba posiedzeń 11 .
Pracowano z 4 rodzinami z terenu naszej gminy, w których została założona Niebieska Karta. W 2018
roku prowadzono 4 Niebieskich Kart, odbyto 24 wizyty w środowisku. W 2018 roku założono 3
Niebieskie Karty przez Policję. Z 4 prowadzonych Niebieskich Kart zakończono 1

na skutek

zrealizowania planu działania i ustania przemocy w rodzinie , pozostały 3 Niebieskie Karty, które są
prowadzone w 2019 roku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak czterokrotnie wykładał materiały informacyjne
skierowane do osób doznających przemocy w Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak, w NZOZ „MEDYK „ w
Rutce-Tartak. Opublikowano również na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej adresy placówek
świadczących pomoc w tym zakresie. Gmina Rutka-Tartak organizowała 2 imprezy integracyjne , na
których rodziny mogły w wybrany sobie sposób czas wolny. Również szkoła organizowała imprezy dla
dzieci i dorosłych : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny , różne konkursy . Szkoła
Podstawowa w Rutce-Tartak oraz GOK w Rutce-Tartak poprzez realizację programów profilaktycznych
kierowanych do dzieci i młodzieży wdrażali różne formy spędzania czasu wolnego sprzyjające
zachowaniom nieagresywnym.
Pracownicy GOPS uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez PCPR w Suwałkach z
zakresu przemocy w rodzinie.
Uchwała Nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 25 września 2018r. w sprawie
uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na 2019r.
Doposażono placówkę lecznictwa odwykowego w Elektroniczną Dokumentację

Medyczną w

Niepublicznym

Uzależnień

Zakładzie

Opieki

Zdrowotnej

Ośrodek

Profilaktyki

Terapii

i

Współuzależnienia Stowarzyszenia „Wybór” Oddział Dzienny - kwota 2 008,00zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak nie zlecał zadań publicznych do wy konania
organizacjom pozarządowym.
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Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Rutka-Tartak
Zgodnie z zapisami w ustawie o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018r, poz. 1508z późn. zm.) wprowadzono
obowiązek sporządzania m. in. przez ops oceny zasobów pomocy społecznej na tle sytuacji społecznodemograficznej i przedkładania odpowiednich rekomendacji dla gminy.
Art. 16a ust. 1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę organizacje
pozarządowe i nakłady na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i
realizujący.
Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje
ich problemów oraz rozkład ilościowy.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do 30 kwietnia
odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej
jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest
podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Liczba mieszkańców Gminy Rutka-Tartak utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat, z widoczną
tendencją malejącą. Na dzień 31.12.2019r. wynosiła 2 439 mieszkańców. W 2018r. odsetek osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach w stosunku do
mieszkańców Gminy w wieku produkcyjnym wynosi średnio 1,67%, w tym osoby z prawem do zasiłku
dla bezrobotnych zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach wynosi średnio 0,07%.
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w formie finansowej , stanowi średnio około 8,65%
wszystkich mieszkańców gminy. Pomoc finansowa udzielana jest głównie ze względu na
niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, ubóstwo, bezrobocie i wielodzietność. Liczba osób, którym
świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi ok. 0,29% wszystkich
mieszkańców gminy korzystających z pomocy ośrodka w formie pracy socjalnej.
Mieszkańcy Gminy Rutka-Tartak korzystają ze świadczeń pomocy społecznej głównie w formie: zasiłku
okresowego, zasiłku stałego, dożywiania dzieci w szkole, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w
formie zasiłku celowego.
Dodatkowo część mieszkańców Gminy Rutka-Tartak korzysta z pomocy w formie świadczeń
rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych,
zasiłków dla opiekuna, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz ze stypendium szkolnego .
Na terenie Gminy nie funkcjonują domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy
samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych, kluby
samopomocy, rodzinne domy samopomocy, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej,
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jednostki specjalistycznego poradnictwa, placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczowychowawcze, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej,
zakłady aktywności chronionej ze względu na znikome potrzeby mieszkańców gminy. W przypadku
potrzeb gmina partycypuje w kosztach placówek prowadzonych przez miasto. Przykładem jest pobyt
dwóch mieszkańców w DPS „Kalina „ w Suwałkach lub pobyt 3 mieszkańców w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Białej Wodzie gm. Suwałki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak zatrudnia 5 osób na podstawie umowy o pracę,
tj. 4 etaty oraz trzy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, są to asystent rodziny - 6 godzin
tygodniowo, młodszy opiekun – 20 godzin tygodniowo, oraz fizjoterapeuta – 7 godzin tygodniowo.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak zatrudnia jednego starszego pracownika
socjalnego, zaś stosownie do zapisów art. 110 ust 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy
społecznej
„ 11. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby
ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na
2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych
pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na
nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.
12. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników
socjalnych.”
Na dzień 31.12.2018r. liczba mieszkańców gminy wynosi 2 439.
Na terenie Gminy Rutka-Tartak nie funkcjonują zespoły pracy socjalnej. Wydatki z pomocy społecznej
i w innych obszarach polityki społecznej wynoszą średnio 35,37% wydatków w gminie.
Gmina od wielu lat realizuje wieloletni „ Program pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz
resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator
pieczy zastępczej”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak nie zlecał do wykonania zadań w obszarze pomocy
i wsparcia organizacjom pozarządowym.
Oceniając zasoby pomocy społecznej należy stwierdzić, że sytuacja w zakresie potrzeb od kilku lat jest
stabilna, jednakże nie osiągamy wskaźnika dostępności kadry pracy socjalnej.
OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy działa NZOZ „Medyk”, gabinet stomatologiczny, punkt rehabilitacyjny oraz
apteka.
Baza lokalowa stanowi własność gminy Rutka-Tartak.
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KULTURA, PROMOCJA

Działalność kulturalna prowadzona jest poprzez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę w RutceTartak.
Działalność realizowana jest zgodnie z celami statutowymi i polega również na współpracy z lokalnym
środowiskiem, szkołami i innymi placówkami kultury.
W 2018 roku dofinansowaliśmy publikację wydaną przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i
Starostwo Powiatowe pn. Dwory i dworki na Suwalszczyźnie. Publikacja ta zawiera historię wszystkich
majątków ziemskich znajdujących się w przeszłości na terenie obecnego powiatu suwalskiego jak
również i naszej gminy. Podstawowe ramy czasowe pracy to lata 1807-1944.

DZIAŁANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUTCE-TARTAK W 2018 R.

1. 13.04.2018

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – autorem książek dla dzieci.

2. 26.04.18r. - VII edycja konkursu recytatorskiego pt. "Wiosenne rymowanie" dla uczniów
przedszkoli , szkoły podstawowej i gimnazjum - 33 uczestników.
3. 16.06.18r. - "Odjazdowy Bibliotekarz" rajd rowerowy z udziałem dzieci z rodziców.
4. lipiec 2018r. - przeprowadzono 8 spotkań w ramach akcji czytelniczej "Cała Polska czyta dzieciom",
5. 17.07.18r. - dzieci uczestniczyły w spotkaniu z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy w
Suwałkach , na którym poruszone zostały aspekty bezpiecznych wakacji na wsi.
6. 3-4.08 2018r. - Noc biblioteczna organizowana dla dzieci z naszej gminy.
7. 13.09.18r. - Jak wygląda praca w bibliotece ? Spotkanie z dziećmi z oddziału przedszkolnego,.
czytanie bajki " Basia i tablet".
8. 24.10.18r. - " Akcja Czytelnicza" Zabawy z książką , opiekujemy się książkami. Spotkanie z
przedszkolakami w wieku 5 lat.
9. 21.12.2018r. Tradycje świąt Bożego Narodzenia , przedstawione w wykonaniu dzieci ze szkoły
podstawowej w Rutce – Tartak w konkursie literackim pt. "Magia Świąt w Literaturze"
W roku 2018 zakupiono 211 książek –ze środków własnych 128 szt. Za kwotę 2694 zł.
W darze od czytelników biblioteka otrzymała 31 książek.
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w kwocie 1900 zł, za którą do
biblioteki kupiono 83 nowe książki.

Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak zrealizował

Program profilaktyczny „Zimowa frajda”

przeprowadzono zajęcia Moje multimedia, aerobic, zajęcia plastyczne Moje arcydzieło, zajęcia
muzyczne KEYBORD – mój przyjaciel, gry z zabawy z długą brodą, na zakończenie programu
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zorganizowano kulig. Zakupiono ekran scienny, 20 szt. hula hop oraz gry planszowe, które
wykorzystano do realizacji zadań, które pozostały w GOK i będą służyły na inne zajęcia. całkowity koszt
działań 2 500zł.

WYDARZENIA KULTURALNE W 2018 R.
Rodzinne kolędowanie
Ferie zimowe- blok zabaw i gier dla dzieci i młodzieży
Gminny Turniej w tenisa stołowego i Play Station
Tradycje wielkanocne: warsztaty, gminny konkurs na palmy i pisanki wielkanocne,
Piknik nad Szeszupą- plenerowa impreza integracyjna
Młodzi dla niepodległej- realizacja projektu z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości – umowa
z WOAK w Białymstoku
Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży
Smolnicka Anka - plenerowa impreza integracyjna
Dożynki parafialno- gminne
Dzień Seniora- integracyjne spotkanie seniorów i złotych jubilatów małżeńskich
Powiatowy koncert "STO PIEŚNI NA 100-lecie Niepodległości"
Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych- konkurs międzywojewódzki współorganizowany ze
Starostwem Powiatowym w Suwałkach
Tradycje bożonarodzeniowe: warsztaty świąteczne, gminny konkurs na choinkową gwiazdę
Wyjazd zespołu Szeszupiaki na koncerty o zasięgu powiatowym
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