RAPORT O STANIE GMINY RUTKA-TARTAK
ZA 2019 ROK

Lipiec 2020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych( Dz.U. z 2018 r. poz. 130) wprowadziła do ustawy o samorządzie gminnym
miedzy innymi art. 28aa, który nakłada obowiązek sporządzenia i przedstawienia przez Wójta
radzie gminy raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w
roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport ten
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się
debatę. Realizując ten obowiązek Wójt Gminy Rutka-Tartak przekazuje sporządzony Raport
o stanie gminy za rok 2019.W raporcie zgromadzone są dane dotyczące Gminy,
funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, wykonania budżetu oraz realizacji
polityk i strategii, zrealizowanych inwestycji oraz szereg innych danych, które mogą posłużyć
mieszkańcom do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, jak też daje
podstawę do prowadzenia dyskusji i planów na temat kierunków rozwoju gminy w
przyszłości.
Raport został podzielony na obszary tematyczne i zawiera informacje za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 roku. Dane pochodzą głównie ze zbiorów Urzędu Gminy Rutka-Tartak,
jednostek organizacyjnych gminy oraz z Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
Gmina Rutka-Tartak zajmuje obszar 103 km 2., tworzy ją 27 sołectw obejmujących 28
miejscowości. Na koniec 2019 roku w naszej gminie zameldowane były na stałe 2442 osoby,
zaś 35 osób na pobyt czasowy. Liczba ludności wykazuje stale tendencję malejącą, od 2015
roku ubyło nam 73 mieszkańców. Jest typową gminą wiejską, stąd też dominującą rolę w
gospodarce gminy stanowi rolnictwo. Wyjątkowo atrakcyjny krajobraz sprzyja rozwojowi
turystyki i agroturystyki, zaś dla rolników jest znacznym utrudnieniem.
DEMOGRAFIA
Stan ludności wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 477 osób w tym:
- zameldowanych na pobyt stały – 2 442,
- zameldowanych na pobyt czasowy – 35 osób.
Struktura ludności w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:
Miejscowość

Ogółem mieszkańców

2018/2019

Baranowo

92

0

Bondziszki

77

0

Ejszeryszki

76

+1

Folusz

44

+1

Ignatowizna

34

-2

Jałowo

187

-1

Jasionowo

89

-7

Jodoziory

11

0

Kadaryszki

66

+1

Kleszczówek

65

+1

Krejwiany

44

-3

Kupowo

91

-3

Lizdejki

48

0

Michałówka

41

-1

Olszanka

117

-4

Pobondzie

172

+5

Polimonie

38

0

Postawele

99

-1

Poszeszupie

52

-1

Poszeszupie-Folwark

69

+1

Potopy

92

+3

Rowele

144

-3

Rutka-Tartak

423

0

Sikorowizna

67

+1

Smolnica

21

-1

Smolniki

110

+6

Trzcianka

43

0

Wierzbiszki

30

-1

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

2019

2442

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na dzień 31.12.2019 r.
Wiek
0-2
3

Mężczyzn
40
18

Kobiet
32
17
3

Ogółem
72
35

4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
Ogółem

20
13
8
80
47
40
13
804
0
145
0
1228

20
14
12
68
35
27
15
0
652
0
322
1214

40
27
20
148
82
67
28
804
652
145
322
2442

RADA GMINY
Radni Rady Gminy Rutka-Tartak w kadencji 2018 – 2023:
1. Grzegorz Boniszewski – Przewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak
2. Marek Puza – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak
3. Marek Sieczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak
4. Konstanty Budziejko
5. Łukasz Grabek
6. Grzegorz Lubiński
7. Piotr Margiel
8. Szymon Minkiewicz
9. Daniel Naruszewicz
10. Dariusz Ołdyński
11. Grzegorz Paciorkowski
12. Jarosław Paulukanis
13. Szymon Racis
14. Marek Szeraszewicz
15. Justyna Zabłocka
Utworzone zostały 4 komisje Rady Gminy.
1. Komisja Rewizyjna:
Jarosław Paulukanis –Przewodniczący Komisji
Szymon Racis
Dariusz Ołdyński
2. Komisja Gospodarcza:
Szymon Minkiewicz
Grzegorz Lubiński
Marek Szeraszewicz
3. Komisja Praworządności, Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Środowiska:
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Daniel Naruszewicz
Łukasz Grabek
Grzegorz Paciorkowski
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Piotr Margiel
Justyna Zabłocka
Konstanty Budziejko
W 2019 r. Rada Gminy Rutka-Tartak odbyła 8 posiedzeń, na których podjęte zostały 32
uchwały, które przekazano do realizacji.
Gmina Rutka-Tartak współpracuje ze:
• Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”
• Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
• Stowarzyszeniem „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupy Działania ,
• Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
ŁAD PRZESTRZENNY
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy RutkaTartak przyjęto Uchwałą Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 31 sierpnia 1999 roku, zmiana
uchwałą z dnia 24 września 2009 roku.
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 Rutka-Tartak na lata 2016-2020+
PLAN ODNOWY MIEJSCOWŚCI SMOLNIKI
Plan odnowy miejscowości Smolniki na lata 2010 – 2020 zatwierdzony uchwałą Rady
Gminy Rutka-Tartak z dnia 01 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 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/18/2018 Rady
Gminy Rutka-Tartak w dniu 28 grudnia 2018 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego
roku wprowadzone zostały 6 Uchwałami Rady Gminy oraz 19 Zarządzeniami Wójta Gminy
Rutka-Tartak.
Po dokonanych zmianach
Dochody budżetu ogółem

plan budżetu na 31.12.2019 r przedstawiał się następująco:
-

12 074 892,45 zł

-

11 554 205,45 zł

w tym:
- dochody bieżące
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- dochody majątkowe

520 687,00 zł

-

Wydatki budżetu ogółem

-

12 153 015,45 zł

w tym:
- wydatki bieżące

-

11 164 299,45 zł

- wydatki majątkowe

-

988 716,00 zł

Planowany deficyt budżetu

-

78 123,00 zł

Wykonanie budżetu na 31.12 2019 r. przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem

-

12 849 714,42 zł

- dochody bieżące

-

11 459 240,86 zł

- dochody majątkowe

-

1 390 473,56 zł

w tym:

Wydatki budżetu ogółem

-

10 872 654,69 zł

w tym:
- wydatki bieżące

-

10 382 516,06 zł

- wydatki majątkowe

-

490 138,63 zł

W 2019 roku realizacja budżetu Gminy Rutka-Tartak zamknęła się nadwyżką budżetową
w wysokości - 1 977 059,73 zł
Zadłużenie Gminy Rutka-Tartak na 31.12.2019 r. wynosi - 0,00 zł
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Realizacja dochodów
Wykonanie dochodów Gminy Rutka-Tartak za 2019 rok przedstawia poniższa tabela
w złotych
Lp.

1.
1.1.

1.2

Źródła dochodów

Wykonanie
(%)

Plan

Wykonanie

Dochody ogółem, w tym:

12 074 892,45

12 849 714,42

106,42

Dochody własne, w tym:

2 578 492,00

2 572 941,24

99,78

939 997,00

948 883,00

100,95

1 342 035,00

1 332 830,26

99,31

526 118,00

526 264,17

100,03

udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych
podatki i opłaty, w tym:

1.2.1 podatek od nieruchomości
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1.2.2 podatek rolny
1.2.3 Podatek leśny

254 461,00
96 663,00

254 475,77
96 664,00

100,01
100,00

1.2.4 opłata za gospodarowanie
odpadami

289 110,00

282 002,91

97,54

1.2.5 pozostałe podatki i opłaty

175 683,00

173 423,41

98,71

1.3

dochody z majątku gminy

180 059,00

180 804,65

100,41

1.4

pozostałe dochody

116 401,00

110 423,33

94,86

5 058 604,45

5 838 977,18

115,43

419 503,00

419 502,66

100,00

4 331 060,45

4 252 374,07

98,18

308 041,00

1 167 100,45

378,88

Subwencje, w tym:

4 437 796,00

4 437 796,00

100,00

oświatowa

2 032 543,00

2 032 543,00

100,00

wyrównawcza

2 303 590,00

2 303 590,00

100,00

równoważąca
Realizacja wydatków

101 663,00

101 663,00
w złotych

100,00

2.

2.1

Dotacje celowe w tym:

na projekty dofinansowane
środkami UE

2.2
na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej
2.3
pozostałe dotacje
3.
3.1
3.2
3.3

Lp. Przeznaczenie

Plan

Wykonanie

Wykonanie
(%)

1.

Rolnictwo i łowiectwo

546 551,97

542 904,82

99,33

2.

Transport i łączność

777 950,00

314 873,02

40,47

3.

Turystyka

141 769,00

114 051,47

80,45

4.

Gospodarka mieszkaniowa

286 950,00

235 928,42

82,22

5.

Działalność usługowa

20 460,00

20 320,00

99,32

6.

Administracja publiczna

1 590 266,00

1 434 789,79

90,22

7.

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

33 509,00

33 459,00

99,85

8.

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

324 074,00

315 068,87

97,22
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9.

Różne rozliczenia(rezerwy)

10.

Oświata i wychowanie

11.

70 000,00

-

3 327 237 ,48

3 098 774,85

93,13

Ochrona zdrowia

56 592,00

45 165,61

79,81

12.

Pomoc społeczna

533 413,00

461 977,00

86,61

13.

Edukacyjna opieka wychowawcza

100 000,00

99 433,68

99,43

14.

Rodzina

3 656 653,00

3 575 625,38

97,78

15.

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

465 335,00

374 583,84

80,50

16.

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

211 500,00

196 003,38

92,67

17.

Kultura fizyczna

10 755,00

9 695,56

90,15

12 153 015,45

10 872 654,69

89,46

Ogółem

Należności wymagalne na 31. 12 2019 r. wynoszą - 344 436,83zł + odsetki - 50 133,44 zł
Na saldo należności składają się :
- zaległości z tytułu podatków i opłat

-

177 016,44 zł

- zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw

-

3 118,40 zł

- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu
alimentacyjnego
- odsetki

-

164 301,99 zł

-

50 133,44 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKA-TARTAK
ZA 2019 r.
I. Własność Gminy Rutka-Tartak
GRUNTY
Łączna powierzchnia gruntów Gminy Rutka-Tartak wynosi 204 ha
Według ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego za 2019 r.
- grunty pod drogami

130 ha

- grunty pod lasami

6 ha

- użytki rolne

53 ha

- grunty zakrzewione

2 ha

- grunty zabudowane i zurbanizowane

5 ha

- nieużytki

7 ha
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1. Stan mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak i jego zagospodarowanie
Grunty ogółem, w tym:

204,3745 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

48,4760 ha

- w tym grunty rolne wydzierżawione

22,1345 ha

- grunty budowlane

5,0893 ha

- grunty pozostałe i drogi

146,1332 ha

Łączna wartość inwentaryzacyjna gruntów Gminy Rutka-Tartak

2 927 870,86 zł.

- w tym grunty oświaty o wartości 12.598,- zł
W granicach wsi Rutka-Tartak powierzchnia gruntów mienia komunalnego 21,1356 ha o
wartości inwentaryzacyjnej 193 920,00 zł
W granicach pozostałych wsi powierzchnia gruntów 183,2389 ha o wartości
inwentaryzacyjnej 2 733 950,86 zł
BUDYNKI I OBIEKTY
Budynki szkoły
- szkoła podstawowa o powierzchni 2 964,53 m2 , o wartości 3 067 518,- 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

141 336,60 zł
9

- pomieszczenia pozostałe w budynku ośrodka zdrowia

575 005,84 zł

- budynek OSP w Smolnikach (bez lokali wynajętych)

15 303,49 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
- budynek gospodarczy o wartości

927 755,00 zł
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 z

Łączna wartość inwentaryzacyjna budynków wynosi

7 724 239,15 zł

z tego:
- będących w zarządzie gminy

2 150 615,24 zł

- będących w użyczeniu ,w dzierżawie i w najmie
- będących w zarządzie oświaty

1 918 196,71 zł
3 655 427,20 zł

W 2019 r. sprzedano działki w Postawelach nr 112/1 o pow. 0,2018 ha i 242 o pow.
0,4880 i dwie działki w Kadaryszkach nr 52/15 opow. 0,1467 ha i nr 52/16 o pow. 0,18 ha.
Przez zasiedzenie przez osobę fizyczną z Postanowienia Sądu Rejonowego w
Suwałkach zwrócono działki w Krejwianach nr 33/2 o pow. 0,1641 i nr 50/4 o pow. 0,1909.
W Smolnicy decyzją Starosty Suwalskiego z rozgraniczenia odpisano działkę nr 34/2 o pow.
0,0080 ha. Zakupiono działkę w Smolnikach nr 61 o pow. 0,4566 ha. Rozbudowano garaż
(budynek gospodarczy) przy Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak. Koszt rozbudowy-114 999,99
zł
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WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2019 ROKU
Grupa
Rodzaj
mienia
I. Grunty
ogółem
w tym:

Jedn
miary

ha

2 927 870,86

180,9802
2 806 408,66

1,2598
12 598,00

22,1345
108 864,20

468 432,10

26,3615
359 983,49

---------

22,1145
108 448,61

5,0893
47 611,71

-----------

--------

149,5294
2 398 813,46

1,2598
12 598,00

0,0200
415,59

10
2 150 615,24

4
3 655 427,20

12
1 918 196,71

ha

48,4760

ha

5,0893

ha

150,8092

Lokale na cele
mieszkalne
Budynki i lokale
użytkowe

szt.

szt.

Szkoły
szt.

Inne

23

47 611,71

2 411 827,05

7 724 239,15

-----szt.

szt.

Dzierżawa
i najem
Ilość
wartość

204,3745

Inne grunty

II. Budynki i
Oobiekty

W zarządzie Jednostek
Oświaty
Ilość
wartość

Wartość
inwentaryzacyjna

Grunty rolne

Działki
budowlane

W bezpośrednim
Zarządzie gmin
Ilość
wartość.

Ilość
Suma rubryk
Stan na
31.12.2016r

4

12

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

------

4
251 897,80

6
864 024,81

1
26 679,20

6
589 111,25

3 628 748,00

-----------

3
3 628 748,00

------

2 263 778,09

4
1 286 590,43

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

2
1 077 187,66

251 897,80

1 479 815,26

1

6

STAN POWIERZCHNI I WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 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

7,8567

97 692,79

KREJWIANY

10,9393

132 079,78

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

2,4940

37 413,00

POSZESZUPIE

11,9352

149 248,25

POSZESZUPIEFOLWARK

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

4,5969

54 074,00

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

4,9848

113 024,50

RAZEM

204,3745

2 927 870,86

ZAOPATRZENIE OBSZARÓW WIEJSKICH W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW
Rutka-Tartak jest zwodociągowana w 100%. Długość sieci wynosi 81,1 km. W 2019 roku z
sieci wodociągowej było podłączonych 681 budynków. Nie wszystkie gospodarstwa
podłączone są do sieci wodociągowej, mieszkańcy ci posiadają własne ujęcie wody. Z sieci
kanalizacyjnej korzysta około 20% mieszkańców, natomiast z wodociągowej około 93%. Z
sieci kanalizacyjnej, długości 10,8 km korzysta około 480 osób. Pozostali mieszkańcy gminy
odprowadzają ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do szamb.
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 2019 roku z powodu braku naboru na dofinansowanie
zadania usuwania wyrobów zawierających azbest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Gmina Rutka-Tartak nie realizowała tego
zadania.
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.
ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH NA TERENIE GMINY W 2019
ROKU
Rodzaj odpadów

Ilość [t]

Zmieszane odpady
opakowaniowe

8,080

Odpady wielkogabarytowe

4,250

Opakowania z tworzyw
sztucznych

9,500

Zużyte opony

0,220

Szkło

12,980
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Opakowania wielomateriałowe

0,390

Papier i tektura

0,370

Metal

1,730

Opakowania z metali

0,260

Opakowania z aluminium

0,010

Aluminium

0,280

Opakowania ze szkła

1,350

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

342,280

Opakowania z papieru i tektury

29,150

RAZEM ODEBRANYCH

410,850

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
Opakowania z tworzyw
sztucznych

0,350

Odpady wielkogabarytowe

1,320

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne

0,352
0,656

Urządzenia zawierające freony

0,382

Zużyte opony

0,060

Opakowania ze szkła

0,330

Odpady z betonu oraz gruz
betonowy

2,900

RAZEM PSZOK

6,350

RAZEM

417,200

FAUNA I FLORA
Na terenie Gminy jest wiele atrakcyjnych terenów chronionych w tym Suwalskiego Parku
Krajobrazowego (w części), pomników przyrody - zwłaszcza unikatowych w skali kraju
polodowcowych form geomorfologicznych oraz bogactw fauny i flory.
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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 ZREALIZOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
1. W dniu 29 listopada 2019 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim
o dofinansowanie zadania “Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak
oznaczonej w MPZP 4KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap –
Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny”.

Budowa

dofinansowana

jest

z

Funduszu

Dróg

Samorządowych z którego gmina otrzymała 869 786,77 zł, całkowita wartość inwestycji to
1 599 553,58 zł z czego 1 449 644,62 zł to koszty kwalifikowane.
Ostateczna wysokość dofinansowania to 60 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Planowane zakończenie budowy to 30 lipca 2020 r. Droga zostanie wybudowana przez
firmę: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Suwałkach. Inwestycja ma
na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do
użytkowania, do kategorii dróg gminnych. Budowana droga znajduje się na terenie objętym
aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie RutkaTartak (Uchwała nr VII/41/2007 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki Dz.
Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. nr 197 poz. 2010) jako teren komunikacji publicznej ulica
gminna i ulica w ciągu drogi wojewódzkiej, przebiegające przez planowane tereny
zabudowy

jednorodzinnej

mieszkaniowej

i

tereny

zabudowy

jednorodzinnej

mieszkaniowej z usługami (20 działek). Planowana droga pozwoli na skomunikowanie
terenów inwestycyjnych z drogą wojewódzką nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki –
Sejny oraz z drogą powiatową 1129B Wiżajny.
2. W roku 2019 Gmina Rutka-Tartak współfinansowała zakup średniego pojazdu ratowniczogaśniczego na potrzeby OSP w Rutce-Tartak. Całkowity koszt pojazdu to 788 307,00 zł, w
tym 228 307,00 zł było wkładem Gminy Rutka-Tartak. Pozostała kwota została
sfinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
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(380 000,00 zł), dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (120 000,00 zł) orz
ze środków ubezpieczeniowych (60 000,00 zł).
3. W roku 2019 zrealizowana została inwestycja dofinansowana w ramach umowy 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”. W wyniku realizacji operacji zostały
wybudowane dwa miejsca obsługi rowerzystów – przy wieżach widokowych w Baranowie
i Rowelach, a także zostały wydane materiały promocyjne w postaci pocztówek oraz atlasu
i map tras rowerowych na terenie gminy Rutka-Tartak. Koszt realizacji inwestycji to
82 270,60 zł. Przyznana dotacja to 53,63% kosztów kwalifikowanych zadania i stanowi
kwotę 44 121,72 zł obejmującą środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020.
REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK 2019
W roku 2019 Gmina Rutka-Tartak była organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im.
H. Sienkiewicza w Rutce-Tartak, w skład której wchodziły oddziały przedszkolne, klasy IVIII oraz oddział gimnazjalny.
Stan organizacji szkoły w roku 2018/2019
LP.

Nazwa/
wyszczególn
ienie

1

Szkoła
Podstawow
a

2

Oddziały
przedszkoln
e
RAZEM:

Liczb
a
oddzi
ałów
10

3

13

Liczb Kl.I
a
I
uczni
ów
214 1/1
7

Kl.I
I

Kl.I
II

Kl.I
V

KL.
V

Kl.
VI

Kl.
VII

Kl. III
VIII GM

1/1
8

1/1
5

2/3
6

1/3
1

1/2
0

1/3
1

1/2
4

Poniżej 0
2/37

55 Klasa 0
1/18
269

Oddziały przedszkolne:
Liczba
oddziałów

3-latki

4-latki

9
10
Stan bazy lokalowej oświaty w roku 2019
Nazwa/
wyszczegól
nienie

Sale
lekcy
jne

Praco
wnia

Praco
wnie

5-latki

6-latki

18

18

Hala
gimnasty
czna
16

Liczba
uczniów
55

Gabinety świetl stołó
lekarskie/ ica
wki

Gabinety
pomocy
psychol.

1/2
2

kompu
ter.
1

języko
we
-

pielęgnia
rskie
-

pedagogi
cznej
1

Szkoła
11
1
1
Podstawow
a
OP
3
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i stan zbiorów bibliotecznych:
Nazw
a

SP
OP

Komp
utery/
laptop
y
29
2

Kompute
ry do
użytku
uczniów
12
-

Projektor
y
multime
dialne
6
1

Tablice /
monitory
interaktyw
ne
6
1

Odtwar
zacze
DVD

Kser
o

woluminy

2
3

1
1

10.722
-

Urządzenia rekreacyjno-sportowe:
Wyszczególnienie
Szkoła podstawowa i OP

Rodzaj urządzenia
Plac zabaw
Boisko sportowe - Orlik
Hala gimnastyczna
Siłownia*

Liczba urządzeń
2
1
1
1

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli
WYSZCZEGÓLNIENIE

2019
Wydatki 5.646,10zł

Szkoła Podstawowa

1.000zł – studia magisterskie
500zł – kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą”
1.010,10 zł- szkolenia i warsztaty
3.000zł – studia podyplomowe
136zł - szkolenia i warsztaty

Odziały Przedszkolne

Nauczyciele doskonalący się poprzez naukę na wyższych uczelniach:
Kierunek studiów
Pedagogika opiekuńczowychowawcza

Forma kształcenia
Studia magisterskie

Liczba nauczycieli
1

Poziom wykształcenia nauczycieli w 2019 r.
Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak

Ilość osób/procent

Wykształcenie wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym

23- 96%
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Wykształcenie licencjackie z
1 – 4%
przygotowaniem pedagogicznym
Nauczyciele wg. stopni awansu zawodowego w 2019 r.
Szkoła
stażysta
kontraktowy mianowany
Podstawowa 1/4,17%
2 /8,33%
6 /25%
w Rutceogółu
ogółu
ogółu
Tartak
Stopnie awansu zawodowego uzyskane w 2019 roku:

dyplomowany razem
15/ 62,50 %
24-100%
ogółu

Szkoła
Podstawowa
w RutceTartak

dyplomowany razem
1 od
2
01.09.2019

stażysta
1 od
01.09.2019

kontraktowy

mianowany

Administracja i obsługa:
Administracja etatu- 2,18 etat
obsługa etatu- 3,50 etat
kierowcy 2 etaty,
opiekun dowozu 1,5 etatu.
Inwestycje i remonty:
PLACÓWKA
NAZWA
Szkoła Podstawowa
w Rutce-Tartak

Roboty remontowobudowlane i
instalacyjneRemont łazienek i
świetlicy
Roboty remontowobudowlane i
instalacyjneRemont schodów
zewnętrznych i
studni
Modernizacja
ogrodzenia
zewnętrznego Remont ogrodzenia

REMONTY 2019r.
KOSZT
33.081,64zł

DATA
REALIZACJI
28.02.2019

36.838,30 zł

17.06.2019

48.990,09zł

30.06.2019

Projekty unijne i dotacje za rok 2019.
PROJEKTY:
„Ja w internecie”- program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych, realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś III działanie 3.1 –
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Dotacja z umowy 106.400zł, całkowita wartość projektu 108.545,18zł.
DOTACJE:
- dotacja przedszkolna: plan: 53.314zł, wykonanie: 50.508 zł, zwrot: 2.806zł
- dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne: plan : 15.173,48zł,
wykonanie: 14.996,57zł, zwrot: 176,91zł
DOCHODY:
Dochody ogółem wyniosły – 2 345,00 zł
Z tytułu wynajmu hali sportowej – 1.860,00zł
Z tytułu wpłat za karnety za korzystanie z siłowni – 485,00zł
Poniesione wydatki ogółem – 3 108 470,41zł w tym:
Szkoła Podstawowa – 2 236 203,64zł
Gimnazjum – 263 288,50zł
Oddział Przedszkolny – 289 151,05zł
Wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do form opieki w innych gminach –
28 778,73 zł, w tym:
- przedszkole publiczne lub niepubliczne – 6 dzieci – 25 531,01 zł
- niepubliczny punkt przedszkolny – 1 dziecko – 3 247,72 zł
Dowożenie – 291 048,49 zł, w tym:
- wynagrodzenie z pochodnymi 2 kierowców i 2 opiekunek dowozu – 150 041,85zł
- zakup paliwa do autobusów, części, opon, akumulatorów, tarczek tachografu – 67 083,16 zł
- bieżące remonty i naprawy autobusów – 14 106,27 zł
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 5 dzieci – 16 475,69 zł
- ubezpieczenie OC i NNW autobusów i inne opłaty – 4 438,50 zł
- podatek od środków transportu – 2 100,00 zł
- inne (np. przegląd techniczny autobusów, badania okresowe tachografów, wymiana i
utylizacja opon, badania lekarskie, szkolenie) – 6 702,82 zł
- koszt biletów PKS – 30 100,20 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, zadania
własne z finansowane z budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa.
Lp. Rodzaj świadczeń

Liczba
osób

Zadania zlecone
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Liczba
świadczeń

Kwota

1. Świadczenia rodzinne
zasiłki rodzinne wraz z
dodatkami

167

4 458

555 840

Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalne zasiłki opiekuńcze
Jednorazowe zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka

52
10
10
20

661
120
125
20

123 114
189 960
76 626
20 000

Świadczenia rodzicielskie
Świadczenia alimentacyjne
Zasiłki dla opiekunów
Składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od
niektórych świadczeń
opiekuńczych

3
9
4
21

30
106
48
268

28 194
39 790
29 760
51 948

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od części świadczeń opiekuńczych

11 155

3.

Świadczenia wychowawcze –
Program „Rodzina 500+”

498

4 470

2 223 960

4.

Świadczenia „Dobry Start
300+”
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

184

319

95 700

7

3155

77 163

5.

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

Świadczenia pieniężne
(zasiłki celowe na zakup
żywności)

19

20

8 278

2.
3.
4.

Zasiłki okresowe
Zasiłki stałe
Składki zdrowotne od części
zasiłków stałych oraz
uczestników w centrum
integracji społecznej

26
7
7

123
68
68

50 915
31 223
2 810
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Posiłki dożywianie dzieci w
szkole
6
Stypendia
Zadania własne
5

1.

Opłata za pobyt domach
pomocy społecznej

93

7 941

41 723

98

102

99 434

2

19

31 788

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 RutkaTartak 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
2017rok.
Realizacja poszczególnych zadań ujętych w Harmonogramie strategii przedstawia się
następująco:
1. 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 26 rodzin
zasiłku celowego - dla 19 rodzin
zasiłku stałego – dla 7 rodzin
2. Praca socjalna – średnio 16 osób w miesiącu.
3. Pomoc dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych – zatrudniono 2 opiekunki i
fizjoterapeutę; objęto pomocą 7 rodzin w formie usług opiekuńczych
4. Opieka nad dzieckiem i rodziną - spotkania ze specjalistami: specjalista psychoterapii
uzależnień, specjalista ds. rodziny, psycholog, zatrudnienie asystenta rodziny – objęcie
opieką 2 rodzin z terenu gminy .
5. Podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenia zawodowego - pracownicy GOPS ,
UG i oświaty uczestniczyli w szkoleniach tematycznych
6. 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 30.06.2019r. z terenu Gminy RutkaTartak zarejestrowało się 31 osób, w tym 16 kobiet ; z prawem do zasiłku 2 osoby, w
tym 1 kobieta.
7. Przeciwdziałanie zjawiskom: alkoholizmu
i przemocy : prowadzono Punkt
Konsultacyjny, udzielono 19 porad osobom uzależnionym i 3 porady osobom
współuzależnionym , NZOZ „Medyk udzielił 89 porad. Wobec 3 osób podjęto działania
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w szkołach na terenie gminy.
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8. Przeciwdziałanie zjawisku bezradności – objęto pomocą rodziny dysfunkcyjne .
Pomocy udzielono w formie pracy socjalnej. Mieszkańcy gminy mogli bezpłatnie
korzystać z porad prawnych w Rutce-Tartak oraz z porad w PCPR
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 28 grudnia 2018roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został przyjęty program.
Jego realizacja przedstawiała się w następujący sposób:
Jego realizacja przedstawiała się w następujący sposób:
- udzielonej pomocy finansowej dla 52 rodzin, w tym 140 osób. Najczęstszym powodem
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było posiadanie niskich dochodów,
wielodzietność, długotrwała choroba i niepełnosprawność.
- udzielono wsparcia w formie pracy socjalnej dla 238 osób, 742 osoby w rodzinie
- 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
- 7 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 22 osób, w NZOZ Medyk 89 osób, w punkcie
porad prawnych w Rutce-Tartak , w PCPR Suwałki
- zatrudniono asystenta na podstawie umowy zlecenia. Pracował on z dwoma rodzinami z
naszej gminy, po jednym dziecku w rodzinie – 1 950,00 zł. Opłacono wynagrodzenie asystenta,
dojazd do rodzin na terenie gminy
- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” wydatkowano kwotę 95 700,00zł oraz na koszty
związane z obsługą zadania łącznie wydatkowano kwotę 3 190,00 zł (m.in. na wypłatę
wynagrodzenia pracownikom prowadzącym obsługę świadczeń „Dobry Start”, zakup
materiałów biurowych, oraz zakup licencji na oprogramowanie ). Łącznie na realizację
programu „Dobry Start” wydatkowano kwotę 98 890,00zł.
- w 2019r. pomocą materialną objęto 98 uczniów mieszających na terenie naszej gminy na
kwotę 99 433,68 zł ( w tym dotacja 90 000,00 zł).
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 II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku Rada Gminy Rutka-Tartak uchwaliła
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Realizując zadania określone w programie podjęto szereg działań zmierzających do
zmniejszenia skutków nadużywania alkoholu.
Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększanie dostępności terapii
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Obowiązek ten był realizowany poprzez:
1. zorganizowanie i opłacenie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób
z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin. W 2019 roku Punkt Konsultacyjny był
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czynny od lutego 2019 r do grudnia 2019 r. raz w miesiącu po 3 godziny. Zatrudniona w
nim instruktor terapii i uzależnień udzieliła 19 porad osobom uzależnionym i 3 porad osobom
współuzależnionym.
Łączna kwota 2 640zł
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 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 2019r
przyjęto 89 osób.
• 48 osób z problemem alkoholowym,
• 31 osób korzystających z porad, gdzie problem alkoholowy istnieje w rodzinie,
• 7 osób korzystających z porad ogólnych dotyczących trudności w przystosowaniu
psychologicznym i emocjonalnym,
• 3 osoby – 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 3 rozmowy z
członkami rodzin osób uzależnionych i rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi od
alkoholu. Kierowano 2 osoby na badanie przez biegłych i skierowano 2 wnioski do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich. 1 osoba podjęła terapię dobrowolnie. Ze środków na realizację
programu opłacano koszty 2 opinii biegłych, pozostałe dwie sprawy również wysłano do
biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wszystkie sprawy są
w toku. - opłacano koszty opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- opłacono koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu;
4. W ramach zajęć profilaktycznych zrealizowano projekty:
• Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak: Program Profilaktyki Antyalkoholowej i
Antynarkotykowej realizowanej w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak – kwota
5 000zł; Program Profilaktyki Antyalkoholowej i Antynarkotykowej na rok szkolny
2019/2020 - całkowity koszt działań 10 000zł , dofinansowano program „Archipelag
skarbów” na kwotę 410zł.
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach: Program Profilaktyczny
realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Smolnikach – całkowity
koszt 500zł
• Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak : Program profilaktyczny „W oczekiwaniu na
święta Bożego Narodzenia”- koszt programu 3 300zł.
• Ochotniczą Straż Pożarną w Smolnikach: Program profilaktyczny „MY STELA” –
całkowity koszt 3 090zł
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak: Projekt socjalny „Rodzinne
kolędowanie” całkowity koszt 750,00 zł., przeprowadzono szkolenia: Zachowania
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autodystrukcyjne dzieci i młodzieży, uzależnienia, depresja, samobójstwa – koszt 500zł
Interwencja kryzysowa w przypadku zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży
w tym z problemem alkoholowym – koszt 500zł- uczestniczyło 19 osób.
- wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
udział w posiedzeniach;
- zakupiono materiały biurowe oraz opłacono za korespondencję
-opłacono za szkolenie członka Komisji i delegację.
Na cele programu wydatkowano 45 166zł , 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
W ramach programów profilaktycznego i wychowawczego szkoły poruszono
przeanalizowano nurtujące problemy młodzież gimnazjalną w zakresie narkomanii

i

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 9 grup roboczych – liczba
posiedzeń 19 . Pracowano z 7 rodzinami z terenu naszej gminy, w których została założona
Niebieska Karta. W 2019 roku prowadzono 7 Niebieskich Kart, odbyto 24 wizyty w
środowisku.
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.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak nie zlecał zadań publicznych do wykonania organizacjom pozarządowym.
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Rutka-Tartak
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Zgodnie z zapisami w ustawie o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019r, poz. 1507z późn. zm.)
wprowadzono obowiązek sporządzania m. in. przez ops oceny zasobów pomocy społecznej na
tle sytuacji społeczno-demograficznej 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.
1. 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.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy
społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy.
3. 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 sie na podobnym poziomie od kilku lat ,
z widoczną tendencją malejącą. Na dzień 31.12.2019r. liczba mieszkańców wynosi 2 442. W
ostatnich latach obserwuje się że liczba mieszkańców utrzymuje się na podobnym poziomie.
W ostatnich latach odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Suwałkach wykazuje również tendencję malejącą , na dzień 30.06.2019r wynosi
0,78% wszystkich mieszkańców zameldowanych w gminie, a w stosunku do osób w wieku
produkcyjnym wynosi 1,28%. Obliczony przez GUS na dzień 30.06.2019r. wskaźnik
bezrobocia w powiecie suwalskim wynosi 3,9%, w województwie podlaskim 7,0%, w kraju
5,3%. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w formie finansowej stanowi około
5,73% wszystkich zameldowanych mieszkańców Gminy Rutka-Tartak. Pomoc finansowa jest
udzielana głównie ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę , ubóstwo,
bezrobocie i wielodzietność. Liczba osób, którym są świadczone usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi 0,29%
wszystkich zameldowanych mieszkańców gminy. Około 30% mieszkańców gminy korzysta z
pomocy w formie pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Mieszkańcy
gminy Rutka-Tartak korzystają ze świadczeń pomocy społecznej głównie w formie finansowej:
zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dożywiania dzieci w szkole, w szczególnych 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, jednostki specjalistycznego poradnictwa, ,
placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo wychowawcze, 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 2
mieszkańców w DPS Kalina w Suwałkach 2019r. lub pobyt 3 mieszkańców w środowiskowym
Domu Samopomocy w Białej Wodzie i 1 osoby w Lipniaku gm. Suwałki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak w 2019 roku zatrudniał 5 osób, tj. 4,13
etatu ,. Dodatkowo były zatrudnione dwie osoby na podstawie umowy zlecenie: młodszy
opiekun i fizjoterapeuta. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 pracownika
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socjalnego , co nie jest zgodne z ustawą o pomocy społecznej, gdyż stosownie do art. 110 ust.
11 i 12 w/w/ ustawy „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.
Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż trzech
pracowników socjalnych." Stan zatrudnienia niezgodny z zapisami ustawy zarzucono nam
podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez inspektorów z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku pismem PS-V.431.56.2016 UM z dnia 16 grudnia 2016r. nałożono na nas obowiązek dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych do
obowiązujących przepisów prawa. Na terenie Gminy Rutka-Tartak nie funkcjonują zespoły
pracy socjalnej. Wydatki z pomocy społecznej i w innych obszarach polityki społecznej
wynoszą średnio 38,47% wydatków budżetowych gminy .
Gmina od wielu lat realizuje wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
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.
KULTURA, PROMOCJA
Działalność kulturalna prowadzona jest poprzez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę w
Rutce-Tartak.
Działalność realizowana jest zgodnie z celami statutowymi i polega również na współpracy z
lokalnym środowiskiem, szkołą i innymi placówkami kultury.
Ośrodek funkcjonuje w oparciu o kalendarz imprez przyjęty do realizacji przez organ
prowadzący.
Gminny Ośrodek Kultury w Rutce- Tartak czynny był od wtorku do soboty. Funkcjonowanie
placówki zapewniało 3 pracowników: kierownik, starszy instruktor, młodszy bibliotekarz.
Ośrodek funkcjonuje w oparciu o kalendarz imprez przyjęty do realizacji przez organ
prowadzący.
Przy ośrodku, od 2002 roku, działa zespół dziecięco- młodzieżowy SZESZUPIAKI,
który odbył 27 prób, koncertował 12 razy. Na ostatni dzień roku zespół liczył 8 osób.
Do stałych zajęć GOK-u należą indywidualne zajęcia wokalne dla członków zespołu oraz
próby całego zespołu.
Ośrodek kultury był miejscem, w którym mieszkańcy gminy bezpłatnie korzystali z
internetu, ze zgromadzonego księgozbioru, prenumerowanych czasopism czy dostępnych gier.
Ośrodek umożliwiał mieszkańcom odpłatne kopiowanie i drukowanie niezbędnych
materiałów.
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Sala ośrodka była wynajmowana 13 razy w tym odpłatnie 5 razy. Wielokrotnie była
bezpłatnie udostępniana na szkolenia dla rolników, na rodzinne uroczystości członków OSP
w Rutce- Tartak, a także na badania zdrowotne. W sali GOK-u odbywają się zebrania OSP
Rutka- Tartak, próby chóru parafialnego, wybory sołtysa, zajęcia fitnes oraz uroczystości
wewnętrzne przedszkola.
Szczegółowy wykaz wydarzeń kulturalnych:
1. Blok zimowych zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2. Gminny Turniej Tenisa Stołowego, w warcaby, Play Station;
3. II Rodzinne Kolędowanie – gminny koncert kolęd, pastorałek i piosenek
światecznych;
4. Powiatowy Koncert Pieśni Wielkopostnych w Wigrach, koncert zespołu
SZESZUPIAKI ;
5. Zajęcia artystyczne dla dorosłych;
6. Warsztaty Wielkanocne dla mieszkańców gminy;
7. Wystawa i kiermasz rękodzieła w GOK-u – ozdoby wiosenne i świąteczne – cały
okres postu;
8. Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną i Tradycyjną Pisankę;
9. WIOSENNE RYMOWANIE – gminny konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży;
10. Międzyszkolny Konkurs Piosenki dla dzieci do lat 9 "GRUNT TO ZDROWIE" w
Szypliszkach, udział dwóch reprezentantów GOK-u: II i III miejsce;
11. "PIKNIK NAD SZESZUPĄ" - integracyjne spotkanie plenerowe dla mieszkańców
gminy;
12. Animacje dla grup zorganizowanych oraz samotnych wędrowców w Dolinie Przygód
nad Szeszupą przez zatrudnionego na okres V- X animatora;
13. Letni blok zabaw dla dzieci i młodzieży;
14. Suwalski Jarmark Folkloru- nominacja do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych na 2020 rok dla mistrzyni i dwóch śpiewaczek z zespołu
Szeszupiaki;
15. X Smolnicka Anka- impreza integracyjna w plenerze;
16. Podlaski festiwal ludowy "Dawne pieśni- młode głosy" w Waniewie- I miejsce
zespołu Szeszupiaki;
17. Praktyka studencka w GOK-u dla mieszkanki gminy;
18. Dożynki gminno- parafialne w Rutce- Tartak, pożegnanie pięciorga członków zespołu
Szeszupiaki;
19. Nabór do zespołu Szeszupiaki;
20. Szkolne praktyki dla trojga uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach;
21. Dzień Seniora- spotkanie integracyjne mieszkańców gminy i zaproszonych gości;
22. Cyfrowy Senior- cykl szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy 65+;
23. XIV Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych w Rutce- Tartakmiędzypowiatowy konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży, reprezentanci GOK-u
otrzymali nagrody: w kat. 6-9 lat: II miejsce oraz Grand Prix za wykonanie utworu
ludowego;
24. Gminny Konkurs na Bombkę choinkową.
DZIAŁANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUTCE-TARTAK W 2019 r.
•
•

2.04.2019 Koncert pianisty T. Trzaskowskiego dla uczniów kl.VII-VIII.
10.05.2019r. - VIII edycja konkursu recytatorskiego pt. "Wiosenne rymowanie" dla
uczniów przedszkoli , szkoły podstawowej i gimnazjum - 33 uczestników.
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•

29.05.2019
Spotkanie autorskie z Romanem Rynkowskim – autorem książek dla
dzieci.
• 16.06.2019r. - "Odjazdowy Bibliotekarz" rajd rowerowy z udziałem dzieci z rodzicami.
lipiec 2019r. - przeprowadzono 8 spotkań w ramach akcji czytelniczej "Cała Polska czyta
dzieciom",
• 17.07.2019r. - dzieci uczestniczyły w spotkaniu z pracownikiem PIP-u w Suwałkach ,
na którym poruszone zostały aspekty bezpiecznych wakacji na wsi.
• 26.07.2019. Wycieczka integracyjna dla dzieci i młodzieży z Gminy Rutka – Tartak.
( zakończenie zajęć wakacyjnych).
• 3-4.08 2019r. - Noc biblioteczna organizowana dla dzieci z naszej gminy.
• 13.09.2019r. - Jak wygląda praca w bibliotece ? Spotkanie z dziećmi z zerówki.
Czytanie bajki pt" Basia i tablet".
• 24.10.2019r. - " Akcja Czytelnicza" Mała książka wielki człowiek" dla dzieci w wieku
3- 5 lat.
• 20.12.2019r. Tradycje świąt Bożego Narodzenia , przedstawione w wykonaniu dzieci
ze szkoły podstawowej w Rutce – Tartak.
W roku 2019 zakupiono 175 książek – ze środków własnych 78 szt.
W darze od czytelników biblioteka otrzymała 69 książek.
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w kwocie 2000 zł
( dwa tysiące złotych) za którą do biblioteki zakupiono 97 nowe książki.
Podsumowanie
Raport został sporządzony by dokonać podsumowania działalności wójta za rok
ubiegły. Analiza raportu pozwala na postawienie wniosku, że realizowana jest stała poprawa
warunków życia poprzez rozbudowę infrastruktury oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców.
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