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I. OGoLNA CIIARAKTERYSTYKA POWIATU SoK6LSKIEGo
Powiat Sok6lski poloZony jest w Srodkowo wschodniej czgSci wojew6dawa podlaskiego.
Zajmuje powierzchnig 2 054,51 km2. Siedzib4 wladz powiatu jest miasto Sok6lka. W sklad Powiatu
sok6lskiego wchodzi dziesig6 gmin w tym: cztery gminy miejsko-wiejskie (D4browa Bialostocka,
Krynki, Sok6lka, Suchowola), sze56 wiejskich (Jan6w, Korycin, KuZnica, Nowy Dw6r, Sidra,
Szudzialowo).

lr

B.rdroOoL

Xr.tltra.a

Mapkal. Mapa Polski, wojewddztwa podlaskiego i powiatu sok6lskiego
Zr6dlo: strony internetowe
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Powiat sok6lski polo2ony jest przy granicy Polski

z

Republik4 Bialorusi,

w

Srodkowo

wschodniej czgsci wojew6dztwa podlaskiego. Istotnym walorem lokalizaclnym Powiatu Sok6lskiego
jest fakt, i2 granicz4c od wschodu z Republik4 BialoruS, z drogowym kolejowym przejSciem

i

granicznym w KuZnicy stanowi4cym siedzibg jednej z jego gmin, stwarza szerokie mo2liwo5ci rozwoju

handlu prrygranicznego migdzy Polsk4 i Bialorusi4.Przez miasto Sok6lka oddalone o 16 km od
Ku2nicy i bgd4ce najwigkszym miastem powiatu sok6lskiego (18,59 km2) przebiega migdzynarodowa
trasa drogowa (droga krajowa nr l9) i kolejowa (trasa: Warszawa - Grodno i dalej w kierunku na Wilno,
Rygg, Sankt - Petersburg, Mi6sk i Moskwg).
Powiat sok6lski jest 6smym co do wielkoSci powiatem w Polsce, jego powierzchnia wynosi
2054,51 knO, w tym u2ytki rolne stanowiq 67% powierzchni . Znaczyca czg56 powierzchni powiatu
pokrywaj4 tak2e lasy i grunty leSne: powierzchnia las6w wynosi 49 8l2ha, ztego na lasy paristwowe
prrrypada34 832 ha tj. ok. 69,93 o . Nieu2ytki gruntowe zajmtjq2,%opowierzchni powiatu.
1. Demografia

powiatu

Teren powiatu zamieszkuje 67 466 mieszkafc6w (stan na koniec 2018 roku), co stanowi 5,7

0/o

og6lu mieszkanc6w wojew6dztwa podlaskiego. Srednia ggstoSd zaludnienia w powiecie wynosi 33
osoby/km2. Dane demograficzne powiatu sok6lskiego i gmin nie ulegl zmianie wzglgdem danych
wskazanych w ,,Raporcie o stanie powiatu zarok2018". lJrzqd Statystyczny w Biatymstoku opracowal
wybrane dane demografrczte, przedstawiaj4ce charakterystykg demograficzn4 powiatu sok6lskiego na
dziefi

3l

grudnia 2018 r. Przedstawiaj4 sig one nastgpuj4co:

Tabela 1.

dane

Wybrane dane
demograliczne w
2018

powiatu sok6lskiego.

Wojew6dztwo=100

Powiat

Wojew6dztwo

r.

LudnoS6

w tym w miastach
Urodzenia 2ywe

1181533

67466

5,7

7t8272
t1790

283s8

3,9

511

4,3

Zgony

12969

950

7,3

Przyrost naturalny

-7179

439

Saldo migracji og6lem

-2014

-376

205887

l 0836

x
x
51
-)-

produkcyjnym

728433

4t692

5,7

poprodukcyjnym

247213

14938

6,0

LudnoS6 w wieku:

przedprodukcyjnym

dane Statystycznego Vademecum Samorzqdowca opracowctne przez Urzqd Statystyczny w Biqbmstoku

2.Zadrnra powiatu
Zadania powiatu o charakterze ponadgminnym okreSla art. 4 ustawy o samorz4dzie
powiatowym . Zadarriate obejmuj4 pig6 zasadniczych grup tematycxrych, takich jak:
. spoleczna - edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka spoleczna, pomoc
spoleczna, kultura, kultura frrycnra i turystyka,
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- transport lokalny, drogi publiczne,luttrymanie powiatowych obiekt6w iwz4dzeh
u2ytecmo5ci publicznej oraz obiekt6w administracyjnych,

a

techniczna

a

porz4dek publiczny

a

ochrona Srodowiska

a

dzialalno66 organizatorska - przeciwdzialanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie os6b niepelnosprawnych, polityka prorodzinna,
ochrona d6br kultury, promocja powiatu, wsp6tpraca z orgatizacjamipozarzqdowymi.

i

bezpieczeristwo obywateli - obronno56, ochrona przeciwpoLarowa,
ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzuryczajnym zagroLeniom 2ycia i
zdrowia ltdzi oraz Srodowiska,

i zagospodarowanie przestrzenrre
le6nictwo i rybactwo $r6dl4dowe, nadz6r budowlany,

-

gospodarka wodna, rolnictwo,

Do zakresu dzialarra powiatu raleLry tak2e wykonywanie zadai przez dzialaj1ce w ramach
powiatowej administracji zespolonej inspekcje, sluZby i stra2e, w tym powiatow4 komendg policji,
powiatow4 komendg panstwowej straly polarnej, a takile inspekcjg sanitam4, weterynaryjn4 i nadz6r
budowlany. Zasady wsp6ldzialania samorz4du powiatowego z organami szczebla wojew6dzkiego i
centralnego w zakresie dzialaniatych sluZb okreSlone sA w stosownych aktach prawnych.
Starostom, jako organom dzialal4cymw imieniu administracji rz4dowej, powierzono rozpatrywanie
spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotycz4cych budownictwa, transportu (ewidencja

pojazd6w i wydawanie praw jazdy), gospodarki nieruchomo6ciami skarbu paristwa, rolnictwa i
le6nictwa. Powiat odpowiada za przeprowadzenie poboru do wojska i zapobieganie kryzysom
wynikaj4cyrn z zagro2efi poZarowych, powodziowych i innych. Szczeg6lowy wykaz zadart zawarty jest
w ustawach kierunkowych i roryorz4dzeniach.
3. Wladze powiatu
Organami powiatu, zgodnie z ustaw4 o samorz4dzie powiatowym s4: Rada Powiatu orazZaru4d

Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowi4cym i kontrolnym powiatu, natomiast Zarz4d Powiatu
organem wykonawczym, w kt6rego sktad wchodz4: Starosta, jako jego przewodnicz4cy, Wicestarosta i
pozostali czlonkowie. Uchwal4 Nr IV/39/2019 z dnia l5 stycznia 2019 r. Powiat Sok6lski przyst4pil do
Zw i4zktt Powiat6w Polskich.
4. Starostwo Powiatowe w Sok6lce

- jego struktura i zadania.

Zarzyd Powiatu Sok6lskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzgdu Starostwa
Powiatowego w Sok6lce. Siedziba Starostwa Powiatowego mie6ci sig przy ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
w Sok6lce orazw OSrodku Zamiejscowym w D4browie Bialostockiej przy ul. Solidarno5ci 1.
W siedzibie gl6wnej Starostwa urzgduj4 wladze Powiatu oraz mieszcz4 sig wydziaty takie jak:
Wydzial Finansowy, Wydzial Organizacylny, Wydzial Spraw Spolecznych, Wydzial Ochrony
Srodowiska i Architektury,Wydzial Komunikacji i Dr6g, Wydzial Promocji, Powiatowy Zesp6l ds.
Orzekania o Niepelnosprawno6ci, Powiatowy Rzecznik Konsument6w, Wydzial Geodezji, Katastru
i NieruchomoSci. W lokalizacji tej ma r6wnie2 swoj4 siedzibg: Powiatowy Zespil Doradztwa
Rolniczego, Powiatowy Inspe}torat Nadzoru Budowlanego, Agencja Restrulduryzacji i Modernizacji
Rolnictwa Biuro Powiatowe w Sok6lce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sok6lce, Podlaska
Izba Rolnicza Biuro Powiatowe, Region Podlaski NSZZ ,,So1idarno56", Zwiqzek Emeryt6w
i Rencist6w, Zw iqzek Sybirak6w, Polski Zw i4zek Niewidomych.

6

DzialalnoS6 poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Sok6lce moina og6lnie podzielii na te zajmuj4ce sig obsfug4 klienta zewnqtrznego otaz zajmuj4ce
sig stron4 organizacyjno-funkcjonaln4 urzgdu. W ramach struktury organizacyjnej funkcjonuj4
wydzialy, referaty, samodzielne kom6rki orgatizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy,
co przedstawiono w poniZszym schemacie.

Rysunek

l.

Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Sok6lce
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II. Zadania powiatu realizowane przez Z*z4d Powiatu

1.

Organizacja pracy Starostwa, Rady i Tarz4drt Powiatu

Organizacjg i funkcjonowanie Starostwa, obsfugg Rady Powiatu i jej komisji oraz posiedzeri
Zarzy&t Powiatu zapewnia Wydzial Organizacyjny. Wydzial ponadto zapewnia obslugg prawn4
organ6w Powiatu i pracownik6w Starostwa, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach petycji,
skarg i wniosk6w, udostgpnia obywatelom informacje dotycz1ce dzialah Starostwa, prowadzi sprawy z
zakresu udzielania zam6wieri publicznych oraz punkty nieodplatnej pomocy prawnej, prowadzi sprawy
kadrowe pracownik6w Starostwa i kierownik6w powiatowych jednostekorgarizacyjnych.
Do Starostwa Powiatowego wplynglo 6 skarg, z czego abyly rozpatrywane przez Radg Powiatu
Sok6lskiego. Wszystkie skargi uznane zostaly zaniezasadne. W roku 2019 ZarzqdPowiatu Sok6lskiego
odbyl 51 posiedzef, na kt6rych podj4t 225 uchwa\. Zarz4d prrygotowal 101 projekt6w uchwal,
bgd4cych przedmiotem obrad Rady, kt6re byly na bieil1co realizowane.

a) realizacja uchwal 22019 r.
Realizacja uchwal 22019 r. przedstawia sig nastgpuj4co:

najwa2niejs4mi z tego zakresu bytv:
w sprawie zmiany budZetu Powiatu Sok6lskiego na rok 2019
UCIIWAI-A NR M44l2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
UCTIWALA NR V/48/2019 zdfia22bilego2019 r.
UCHWALA NR VV57l2019 z dnia 22marca2}l9 r.
UCHWALA NR VIV61/2019 zdnia26 kwietnia 201,9 r.
UCHWALA NR VIIV67l20l9 z dnta24 maja20l9 r.
UCIfWALA NR )V85/2019 z dniaZ7 czerwca2}l9 r.
UCHWALA NR XU92l2019 z dnia 26lipca20l9 r.
UCTIWALA NR XIIV98l20l9 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
UCTIWALA NR XIV/100/2019 zdria2T wrzeinia}Ol9 r.
UCTIWALA NR XV/11812019 z dnia25 pafldziemka2}l9 r.
UCIIWALA NR XW124/2019 z dnra 14 listopada 2019 r.
UCTIWALA NR XV[V13712019 z dfia 13 grudnia 2019 r.

.

a

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sok6lskiego na lata 2019-20332
UCHWALA NR V/47l2019 z dniaZ2hfiego 2019 r.
UCIIWALA NR VV56/2019 z dnia 22 marca}0l9 r.
UCHWALA NR VIV6ll2019 z dnia26 kwietnia 2019 r.
UCHWALA NR ){ll9ll20l9 z dnia26lipca2Ol9 r.
UCTIWALA NR XIIU97l20l9 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
UCTIWALA NR XM99l20l9 z dfia27 wrzeSnia 2019 r.
UCHWALA NR XV/11912019 z dnia25 pa1dziemika2Dl9 r.
UCIIWALA NR XVIU136/2018 z dnia 13 grudnia 2019 r.

a

UCIfWAI-A NR VIIV54 12019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sokdlskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem
z wltkonania budhetu Powiatu Sokilskiego za rok 2018.

a

UCIIWALA llR VIII/6512019 z drna24 maja2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarzqdu Powiatu Sokdlskiego.

a

UCIIWALA NR XM105/2019 z dnia 27 wrze6nia 2019 r. zmieniajqca
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabryania i wylaryu.

uchwalg

9

.

UCHWALA NR )V79l2019 z dnia27 czerwca2}l9 r. w sprawie udzielenia pomocyfinansowej

o

UCIIWALA NR )V80/2019 zdnia2T czerwca}0l9 r.w sprawie udzieleniapomocyJinansowej

o
o

Gminie Jan6w w roku 2019.

Gminie Szudzialowo w rolat 20l9.
UCHWALA NR )V81/2019 z dnia2l czerwca20l9 r. w sprawie udzielenia pomocyfinansowej
Gminie Sidra w roku 2019 r.
UCIIWALA NR ruJ12012019 z dnra 14 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Dqbrowa Bialostocka w roku 2019.

podjgto uchwaly m.in.:
UCHWALA NR M42l2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Powiatu Sok6lskiego na rok 2019
UCTIWALA NR VI/54/2019 z dnia 22 marca}0l9 r. w sprawie wyra:2enia zgody na wynajgcie

a

lokalu biurowego, znajdujqcego sig w budynku polo2onymw Sokhlce przy ul. Marszalka Jdzefa
Pilsudskiego 8, na rzecz dotychczasowego najemcy.

UCIIWALA NR DV68/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Wra2enia zgody na
ustanowienie hipoteki na nieruchomoici zabudowanej stanowiqcej wlasnoit Powiatu

a

Sok6lskiego.

W kategorii tej mieszcz4 sig uchwaly zwiqzate z organizacj1 dzialania i pracy organ6w Powiatu,
m.rn.:
- zmieniaj4ce chwaty w sprawie powolania Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji, Komisji Bud2etu

i

Finans6w Publicznych, Komisji OSwiaty, Kultury i Sportu, Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki
Spolecznej iBezpieczeristwa Publicznego, Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej.

zdrowia podjeto uchwatv m.in.:
a

olveilenia zadafi do realizacji
przez Powiat Sok1lski, na ktdre przeznacza sig irodki Paristwowego Funduszu Rehabilitacji
Osdb Niepelnosprawnych w roku 2019.

UCIIWALA NR V/46l20

19

z

drria 22 httego 2019 r. w sprawie

Na realizacj g zadafi okre6lonych w uchwale, przeztaczono ze 6rodk6w Pafstwowego Funduszu
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w roku 2019 kwotg 1976 646 zl.
a

UCHWALA NR X70l2019 z dnia 27 czerirca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdaniafinansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Sokolce
za rok 2018.

SP ZOZ
a

a

SP ZOZ

w Sok6lce rok 2018 zakoftczy\ strat4 netto w wysoko5ci l719 730,34 zl.

z drua 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru -/ir*y
audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdaniafinansowego SP ZOZw Sok6lce za rok
2019 i rok 2020.
UCHWALA NR Xl72l30l9 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w
Dqbrowie Bialostockiej za rok 2018.
UCHWALA NR XVI.Al25l20l9

w D4browie Bialostockiej rok 2018 zakoiczyl strat4 netto w wysoko5ci2l6 909,55 zl.

IO

a

UCIIWALA NR )V74l2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Pielggnacyjno
Opiekuriczego w Krynkach za rok 2018 r.

sP

zPo w Krynkach rok 201 8 zakoitczyl zyskiem w wysokosc i

a

15 642, 96 zl.

z

dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szk6l ponadpodstawowych oraz szk6l specjalnych majqcych siedzibg na terenie
powiatu sokdlskiego od dnia I wrzeinia 2019 r.

UCIIWALA NR XU88/2019

Uchwala zostala podjgta w mtiqzku ze zmianq ustroju szkolnego w 2019 roku. Samorz4dy
zostaly zobligowane do przeksztalcetia szk6l oraz likwidacji gimnazj6w i zasadniczych szk6l
zawodowych, do dostosowania sieci szk6l do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szk6l
ponadpodstawowych

i specjalnych.

o

UCIIWALA NR XIJ89l2Ol9 z

o

UCHWALA NR XIJ'flO22Olg z dnia 27 wrzesnia 2019 r. zmieniajqca uchwalg w sprawie
tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajgt niehhrych nauczycieli oraz rozmiaru

dnia 26lipca 2019 r. w sprawie olweilenia lcryteriiw wraz z
liczbq punk|w na I etapie postgpowania rekrutacyjnego do internatdw szk6l, dla lA6rych Powiat
Sok6lski j est organem prowadzqcym.

obniZek ty godniowego obowiqzkowe go wymiaru godzin niekt6ry ch nauczyci eli.

o UCIIWALA NR

z

dnia 27 wrze5nia 2019

r.

zmieniajqca uchwalg
w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkolach i
plac6wknch, dla kt6rych organem prowadzonym jest Powiat Sokhlski.

)(IJ'tlO4l2Olg

Podjgcie uchwaty bylo konsekwencj4 wprowadzonych zmian w ustawie z dnra 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.). Uchwalq wprowadzono minimaln4
wysoko56 dodatku ztyfila sprawowania funkcji wychowawcy klasy na poziomie 300 zl. Uchwala
niesie za sobq skutki finansowe w wysokoSc i ok. 240 000 zl w skali roku i zosta\a zabezpieczona w
budZecie Powiatu.

W ztti4zkl ze zmiarq ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw4 z dlrja 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzaj 4ce ustawg - Prawo o6wiatowe (Dz.U z 20t7 r. poz. 60, 949 i 2203 , z 2018 r.

z

r.

poz. 1287) organ stanowi4cy jednostki samorz4du terytorialnego
prowadz4cej dotychczasowe szkoly ponadgimnazjalne, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. mial
poz. 2245 oraz

2019

obowi4zek stwierdzenia przeksztalcenia w szkoly nowego typu.

o

UCHWALA NR )KYllDgl2llg

z

- Hubala
UCHWALA NR X]i'lll0t20l9

w Sok6lce.

r. w sprawie

stwierdzenia
przel<sztalcenia dotychczasowego Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sokilce wchodzqcego w
sklad Zespolu Szkol Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzafiskiego - Hubalaw Sok6lce w Centrum
Ksztalcenia Zawodowego w Sokhlce wchodzqcego w sWad Zespolu Szk6l Rolniczych im. mjra
Henryka Dobrzariskiego

.

dnia 25 pafidziemika 2019

dnia 25 ptLdziernika 2019 r. w sprawie stwierdzenia
przeksztalcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Og6lnoksztalcqcego dla Doroslych w
Dqbrowie Bialostockiej, w czteroletnie Liceum Oghlnoksztalcqce dla Doroslych w Dqbrowie
Bialostockiej.

z

1l

.

UCIIWALA NR XVlllll20l9 z dnia 25 perhdziernrka 2019 r. w sprawie stwierdzenia
przel<sztalcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Og6lnolrsztalcqcego dla Doroslych w
Sok6lce, w czteroletnie Liceum Og6lnol<sztalcqce dla Doroslych w Sokhlce.

. UCIfWALA NR I(Vlll2l20l9 z

dnia 25 pufudziemika 2019

Technilatm Nr

.

I

r. w sprawie

stwierdzenia

I

w Sok6lce, w pigcioletnie

dnia 25 puldziernika 2019

r. w sprawie stwierdzenia

przelrsztalcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum

Nr

w Sokolce.

UCHWALA NR XVlll3l20l9

z

przel<sztalcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
Technilatm Nr 2 w Sok6lce.

Nr 2 w Sok6lce, w pigcioletnie

. UC}fWALA NR ){Ylll4l20l9 z

dnia 25 puildziernika 2019 r. w sprawie stwierdzenia
przelaztalcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Suchowoli, w pigcioletnie
Technikumw Suchowoli.

o

UCHWALA NR XV/11512019 z dnia 25 puldziernika 2019 r. w sprawie stwierdzenia
przelrsztalcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogilnoksztalcqcego w Dqbrowie
Bialostockiej, w czteroletnie Liceum Ogdlnoksztalcqce w Dqbrowie Bialostockiej.

.

dnia 25 paldziemika 2019 r. w sprawie stwierdzenia
przelrsztalcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Og1lnolcsztalcqcego im. lcs. Jerzego

UCHWALA NR XYl116l20l9

z

Popieluszki w Suchowoli, w czteroletnie Liceum Oghlnolrsztalcqce im.

l<s.

Jerzego Popieluszki w

Suchowoli.

.

z

dnia 25 pufudziernika 2019 r. w sprawie stwierdzenia
przel<sztalcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogillnoksztalcqcego im. Mikolaja
Kopernikn w Sokdlce, w czteroletnie Liceum Og6lnolcsztalcqce im. Mikolaja Kopernika w

UCHWALA NR )(Vlll7l20l9

Sok6lce.

a

UCIIWALA NR VII/5812019 z drua 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego Publicznego Zakladu Pielggnacyjno

a

a

z

-

Opiekuriczego w Krynkach.

drua 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Pielggnacyjno - Opielatriczemu w Krynkach
UCTIWALA NR XV/10812019 z dnia 25 paLdziernika 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
regulaminu Rady Spolecznej w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w

UCIIWALA NR XIIV

9612019

Sokdlce

UCIIWALA NR )(Vl/l22l20l9 z dnia 14 listopada 2019
sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sok6l skiego.

)

r. w sprawie zmiany uchwaly w

w zakresie transportu. rolnictwa. le$nictwa i ochrony Srodowiska podigto uchwatv:
a

UCHWALA NR )V82l2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie okreilenia przystank6w
komunikacyjnych na terenie powiatu sok\lskiego, h6rych wlaicicielem jest Powiat Sokolski
oraz warunk6w i zasad korzystania z tych przystankiw.

W celu zapewnienia wla5ciwej obslugi mieszkaric6w okre6lono 313 przystank6w komunikacyjnych,
kt6rych wlaScicielem jest Powiat Sok6lski.

T2

.

dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla ktilrych organizatorem jest Powiat

UCHWALA NR ]f|IIJg3l20l9

z

Sokdlski.

o

UCIIWALA NR XrIIJgAl2Olg z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyra2enia zgody na
zawarcie urnowy pomigdzy operatorem

a

Powiatem Sok6lskim

w

zalcresie publicznego

transportu zbiorowego.

o

UCHWALA I{R lfllJgll2[lg z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyraienia zgody na
u,yra2enie zgody na zawarcie urnow o doplatg do ceny uslugi w zaltresie przewoz6w
autobusowych o charakterze u4ttecznoici publicznej organizowanych przez Powiat Sokhlski ze
irodkdw Funduszu rozwoju przewoz|w autobusowych o charakterze uiytecznoici publicznei.

zostala zawarta umowa na Swiadczenie uslug w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewoz6w autobusowych o charakterze
uzytecznoSci publicznej na terenie Powiatu Sok6lskiego, pomigdzy Powiatem Sok6lskim a
Podlask4 Komunikacja Samochodow4 PKS NOVA S.A. Umowa zostala zawarta na okres od

W dniu 27

wrzesnta 2Ol9

r.

1.10.2019 r. do 3l .12.201r.
a

o

UC1IWALA NR XVIIVl32l20l9 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
obowiqzujqcych w 2020 r. wysokoSci oplat i kosztiw zwiqzanych z usunigciem i
przechowywaniem poj azd6w na terenie powiatu sokhlskiego.
UCHWALA NR Xl84l20l9 z dnia 2'7 czerwca 2019 r. w sprawie przejgcia od Gminy

No.y

Dw6r zadania zarzqdzania publicznq drogq powiatowq.

F w zakresie wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi podjqto:
a

UCTIWALA NR XVIU126l20l9 z dnta}7 listopada20l9 r. w sprawie ,,Rocznego programu
wsp6lpracy Powiatu Sokillskiego z organizacjami pozarzqdorymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoit poiytlat publicznego na rok 2019".

Opis dzialari w ramach program6w zostal przedstawiony na str.26-29

2) Ochrona Praw Konsumenta
Organem wykonuj4cym zadania powiatu w zakresie ochrony konsument6w jest Powiatowy
Rzecznik Konsument6w, kt6ry zapewnia dostgp do bezplatnego poradnictwa konsumenckiego oraz
informacji prawnej w zakresie indywidualnej ochrony interes6w konsumenckich. Rzecznik

konsument6w wystgpuje do przedsigbiorc6w w sprawach ochrony praw i interes6w konsument6w
zmierzaj4cych do polubownego zakohczenia sporu w przypadku naruszenia interes6w konsumenckich.
Powiatowy Rzecznik Konsument6w w roku 2019 w sprawach ochrony prawnej interes6w
konsumenckich udzielil pomocy dla 59 os6b. Konsumenci zglaszali sig do Rzecznika osobi6cie,
telefonicznie, korespondencyjnie, w tym drog4 mailow4. Byli oni przyjmowani przez Rzecznika na
bieZqco w budynku Starostwa Powiatowego w Sok6lce.

3) Orzekanie o niepelnosprawno5ci i stopniu niepelnosprawno5ci
Zarz4d Powiatu Sok6lskiego realizuje zadarria z zakresu administracji rz4dowej dotycz|ce
orzekania o niepelnosprawnoSci i stopniu niepelnosprawnoSci przy pomocy Powiatowego Zespolu do
Spraw Orzekania o NiepelnosprawnoSci w Sok6lce.
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W 2019 roku Zesp6l wydal 853 orzeczenia w tym: 738 orzeczenia o stopniu niepehosprawnoSci
(osoby dorosle) oraz ll5 orzeczefi o niepelnosprawnoSci (dzieci). Wystawil 161 legitynacje osobom
niepelnosprawnym oraz 186 karty parkingowe.

4) Ochrona

Srodowiska

i

prryrody, rolnictwo, le6nictwo, administracja architektoniczno-

budowlana
Wydziat Ochrony Srodowiska i Architektury prowadzi sprawy wymkaj4ce z ustaw: prawo
budowlane, prawo ochrony Srodowiska i ustawy o lasach.
Zadada Wydziatu Ochrony Srodowiska i Architektury w liczbach przedstawia ponthszy
wykres.
Wykres

l.

Wybrane zadania Wydzialu Ochrony Srodowisko i Architehury w liczbach

tr

I

r8r

t44
.42

8tl
8lz
Zafwiadczenra o przezraczeniu dzialek w UPUL (uproszczone plany urz4dzania lasu)

rWnioski mriqzane z pozyskaniem drewna z las6w niestanowiQcych wlasno6ci Skarbu

r

I

Pafstwa
Rozpatrzenie wniosk6w

o

pozwolenie na budowg

Przyjgcie zgloszefi budowlanych

rWydanie kart wgdkarskich i kart lowiectwa podwodnego

I

Decyzje udzielai4ce zeztxrolenia na wycinkg drzew i krzew6w z nieruchomo6ci stanowi4cych
wlasno6d smin

t Zgloszenid, instalacji, kt6rych eksploatacja nie wl.rnaga pozwolenia
Powiat Sok6lski realiruje program Uproszczonych Plan6w Urz4dzania Lasu dla las6w
niestanowi4cych wlasno6ci Skarbu Pafistwa, na l1cznej powierzchni las6w ponad 16 tys. ha, leLqcych
Supra5l, dla kt6rych plany zostaly
wykonane na okres 2019-2028.

na terenie trzech NadleSnictw: Czama Bialostocka, Krynki

i

5) Geodezja, kartografia, gospodarka nieruchomo5ciami

Zgodnie z ustaw4 Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuj e zadania organ6w
administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji rz4dowej.

r4

Zadania koncentruj4 sig na gromadzeniu i prowadzeniu paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, kt6re wykonywane sqprzezWydzial Geodezji, Katastru i NieruchomoSci. Wydzial
zajmuje sig prowadzeniem ewidencji grunt6w i budynk6w w systemie informatyczrym, prowadzi
sprzedr1map, wypis6w i wyrys6w z ewidencji grunt6w i budynk6w orazzajmtje sig przyjmowaniem
projekt6w na narady koordynacyj ne, alakile zgloszefi prac geodezyjnych'
ZadaniaWydziatu Geodezji, Katastru i Nieruchomo6ci w liczbach przedstawia wykres 2.

r698
209

20r
r84

8687

907

r

wydane decyzje administracyjne

r wydane

!

postanowienia

wydane zaSwiadczenia z operatu ewidencji grunt6w i budynk6w

rrozpabzone wnioski o udostgpnienie rnaterialdw z zasobu PODCiK oraz wydanie wypis6w i wyrys6w oraz
kopii map i dokument6w z operatu ewidencji grunt6w i budynk6w

r wprowadzone zmiany

w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w

r

zarejestrowane zgloszenia prac geodezyjnych

I

przyjgte operaty geodoryjne

,

rozpaffzone wnioskiw sprawie uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu

Wykres 2. l,qczna liczba zadqti ltydzialu Geodezji, Katastru i Nieruchomoici w liczbach

powiat Sok6lski w\qcryl sig do og6lnopolskiej ustugi KIEG (Krajowa lntegracja Ewidencji
Grunt6w), gdzie poprzez ustugg WMS publikowane s4 dane numerycznej mapy ewidencji grunt6w i
budynk6w.
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Dzigki pozyskanej z bud2etu paristwa dotacji w wysoko6ci 98 400 zl na

zadartia zlecone z

i

kartografii wykonano modernizacjg ewidencji grunt6w i budynk6w dla obrgb6w
ewidencyjnych: Bieniowce, Butryanowce i Duba5no jednostka ewidencyjnaNowy Dw6r (obszar - 7396
ha, 1180 dzialek ewidencyjnych,693 budynki).
zakresu geodezji

Wydzial nadal prowadzi prace scaleniowe na obiekcie ,,Ostr6wek", kt6re realizowane s4
przyznanit pomocy Nr 00003-6502 UM1000006/16 z dfia29 wrzeSnia20l6 r.
zawartq pomigdzy Samorz4dem Wojew6dztwa Podlaskiego a Powiatem Sok6lskim. Kwota operacji
wynosi: 2 890 560,93 zl z czego:
w

zrutiqzku z Umow4 o

o

63,63%o:1839 263

zl

stanowila refundacja ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzeczkoztuoju Obszar6w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na

lata2014-2020,

o

36,37%o:

I

051297,90 zl Bud2et Pa6stwa.

Powierzchnia grunt6w objgtych postgpowaniem wyniosla3l3,1736 ha, w tym:

o
o

260,4258 ha grunt6w rolnych
39,4778 ha grunt6w le5nych.

Og6lna iloS6 dzialek ewidencyjnych:279. Calkowity koszt prac scaleniowych szacowany jest na kwotg
662 751,41 zl. Zagospodarowanie poscaleniowe obejmujeludowg i przebudowq dr6g dojazdowych do

grunt6w rolnych ol4cmq dlugo5ci 10,47 ha, w tym:

.
.

1,97 km dr6g o nawierzchni asfaltowej
8,5 km dr6g o nawierzchni 2wirowej

Koszt zagospodarowania poscaleniowego szacowany jest na kwotg 2 227 809,52 zl.
Powiat realizuje projekt RPO WP na lata 2014-2020 pn. ,,Udostgpnianie zasob6w publicznych
rejestr6w geodezyjnych - modernizacja ewidencji grunt6w i budynk6w".

W dniu l8 grudnia 2017 r. zostala z\tarta Umowa Nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0001/17-00 o
dofinansowanie Projektu Nr WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17 realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata20l4-2020 Osi Priorytetowej
VIII. Infrastruktura dla ustug ulytecznofici Publicznej, Dzialania 8.1 Rozw6j ustug publicznych
Swiadczonych drog4 elektroniczn4 pomigdzy Wojew6dztwem Podlaskim w imieniu kt6rego dzia\a
Zar z4d Woj ew6 da w a, a Zw i4zki em Powiat6w Woj ew6 dfiw a P odlaskie go.
W ramach tego projektu planowane jest wykonanie:
modernizacji ewidencji grunt6w i budynk6w jednostki ewidencyjnej Sok6lka-obszar wiejski
obejmuj4cej 62 obrgby ewidencyjne (obszar - 29502 ha, 22541 dzialek ewidencyjnych, 71594
budynk6w)
modernizacji ewidencji grunt6w i budynk6w jednostki ewidencyjnej Sidra obejmuj4cej 29 obrgb6w
ewidencyjnych (obszar - 17407 ha, 10069 dzialekewidencyjnych, 6730 budynk6w)
modernizacji ewidencji grunt6w i budynk6w jednostki ewidencf nej Jan6w obejmuj4cej 33 obrgby
ewidencyjne (obszar - 2078I ha,8737 dzialek ewidencyjnych, 8442 budynk6w)
modernizacji ewidencji grunt6w jednostki ewidencyjnej Korycin obejmuj4cej 33 obrgby
ewidencyj ne (obszar - | I 7 32 ha, 639 4 dzialek ewidencyjnych) oraz
utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostkach ewidencyjnych: Sokolka-obszar wiejski, Sidra,
Jan6w, Korycin, Suchowola-miasto
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tworzenie
utworzenie bazy danych obiekt6w topograficznych o szczeg6lowo6ci zapewruaj}cej
w jednostkach
standardowych opracowari kartograficznychw skalach 1:500 - 1:5000 -BDOT500
- miasto, Sok6lka
ewidencyjnych: Kuinica, Sok6lka-miasto, Krynki - miasto, D4browa Bialostocka
obszar wiejski, Jan6w, Sidra, Korycin, Suchowola-miasto'
Calkowita warto56 projektu wynosi 68 7 54
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4,66 zl;

odniesieniu do Powiatu Sok6lskiego wynosi 5 871 500,63 zl'
Sok6lskiego wynosi
Dofinansow arie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Powiatu
4 990 775,53 zl (85%).

Calkowita warto66 projektu

w

W trakcie realizacjiprojektu w 2019 roku zawarto umowy na:
utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostkach ewidencyjnych: Sok6lka

-

obszar wiejski, Sidra,

Jan6w, Korycin, Suchowola-miasto

tworzenie
utworzenie bazy danych obiekt6w topograficznych o szczeg6lowoSci zapewniaj4cej
w jednostkach
standardowych opracowafi kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 - BDOT500
- miasto, Sok6tka
ewidencyjnych: Ku2nica, Sok6lka-miasto, Krynki - miasto, D4browa Bialostocka
obszar wiejski, Jan6w, Sidra, Korycin, Suchowola-miasto'
jednostkach
Zgodnie z zawartymi umowami utworzono inicjaln4 bazq GESLJ-I w
o
ewidencyjnych: Sidra, Jan6w, Korycin oraz ttworzono bazy danych obiekt6w topograficznych
w skalach 1:500
szczeg6lowo6ci zapewni aj1cej tworzenie standardowych opracowafi kartograficmych
- 1:5000 -BDOT500 w jednostkach ewidencyjnych: Kuinica, Sok6lka - miasto, K4mki - miasto,
D4browa Bialostocka - miasto, Jan6w, Sidra, Korycin.

jednostki
Rozstrzygni Qtoprzetatg w czgsci dotycz4cej modernizacji ewidencji grunt6w ibudynk6w
umow4
ewidencyjnej Sokolka-obszar wiejski obejmuj4cej 62 obrgby ewidencyjne. Zgodfie z zawartq
termin realizacji okreSlono na 3 1 .12.202b.
z Bud2etu Paristwa dotacji w wysoko3ci 135 020 zl na zadania zlecone z zakrestt
geodezji kartografri wykonano oraz wdrolono portal do udostgpniania powiatowego zasobu
posiada
geodezyjnego i kartograficznego powiatu sok6lskiego zapomocquslug internetowych. Portal

Z pozyskanej

i

uslugi wymienione w art. 9 ustawy

4 marca 201 0 r. o infrastrukturze informa cji przestrzennej tj '
wySwietlania, nawigowania, powigkszania i pomniejszania'

z

dnia

wyszukiwania, przegl4dania tj.
symboli
przesuwania lub nakladanie na siebie zobrazowanych zbior6w oraz wy6wietlanie objasnieri
analogowych
kartografrcznych i zawartoSci metadanych. Ponadto wykonano digitalizacj9 dokument6w
pafstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Sok6lce dla jednostki ewidencyjnej
umowy
21ll14_sKr5mki - obszar wiejski obejmuj4cy 25 obrgb6w ewidencyjnych. W ramach zawartej
zeskanowan o lO4 621 stron przeliczeniowych ,{4.

e

Rodzaje system6w geodezyjnych, z kt6rych korzystaj4 pracownicy Wydzialu lub interesanci:
EWOPIS, EWMAPA, OSRODEK, BANK OSN6W, REJESTR CEN

6) Transport zbiorowy

i drogi publiczne

i
za6esytransportu zbiorowego i dr6g publicznych realizuje Wydzial Komunikacji
szkolenia
i
o6rodki
pojazd6w
Dr6g. 54 to m.in. rejestr przedsigbiorc6w prowadz4cych stacje kontroli
praw jazdy, rejestracj4
kierowc6w orazrealintje zadania mriqzanez wydawaniem migdzynarodowych
Zadania

z

pojazd6w i wydawaniem Praw jazdY.

t7

Liczbg zarejestrowanych pojazd6w w 2019 r. na terenie powiatu sok6lskiego ilustruje poni2szy wykres.

Wykres 3. Liczba zarejestrowanych pojazd6w w 2019 r. na terenie powiatu sokilskiego.

E

motorowery;r43

samochody
ciqiarowe;

I

r

motocykle;278

ciagniki

samochody
osobowe;3832

Ponadto zarejestrowano 3 szt. pojazd6w zabytkowych NajdroZszym zarejestrowanym pojazdem w roku
20l9byl ci4gnik rolniczy John Deere 8335R o warto6ci 490 000 zl. W roku 2019 wyrejestrowano 1162
pojazd6w z powodu przekazania do punktu fiylizacjl

Wybrane zadatraWydziatu Komunikacji w liczbach przedstawia tabela poni2ej.
Tabela 2.

zqdania

I

1541

dowod6w rei estracyi nych
kart poiazdu

8914

pozwolef czasowych

8048

10
1

wydano
38

t6
20

2562
2.

zatwierdzono

J
4.

cofnigto
zatrrymano

65

24
173
1238

zeztxolefi

na

wykonywanie zawodu ptzewoinka

droqoweqo

wpis6w z zezw olefi na wykonywanie zawodu przewoZnika
drogoweqo
zemr oleh na przei azd poi azd6w nienormatywnych
zeztxr olefi ta pr zew ozy dro gowe na potrzeby wlasne

praur iazdy
czasowych organizacj i ruchu
statych organizaci i ruchu
kierowcom uprawnienia do kierowani a pojazdami

praw jazdy

Priorytetem samorz4du powiatowego jest wysoka jako66 obsfugi klienta. W Wydziale dziala
system Cepik 2.0, klory usprawnia obslugg interesant6w. W budynku Starostwa Powiatowego w
Sok6lce funkcjonuje elektroniczny system kolejkowy obstuguj4cy klient6w Wydziatu Komunikacji i
Dr6g. Dodatkowym udogodnieniem jest wprowadzenie portali platniczych umoZliwiaj4cych
dokonywanie oplat kart4 platnicz4. Ponadto uruchomiono punkt informacyjny dla interesant6w w
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poczekalni Wydzialu w celu ulatwienia interesantom wypelnienia druk6w oraz skierowania do
wla5ciwego stanowiska.
Uchwal4 Nr XIV93/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu Sok6lskiego wyrazilazgodg
na zawarcie gmowy pomigdzy operatorem a Powiatem Sok6lskim w zakresie publicmego transportu
zbiorowego. W paldzierniku 2019 r. Powiat Sok6lski uruchomil siedem linii autobusowych o
charakterze u2yteczno6ci publicznej, tj. :
1. Sokolka - Woffice przez Zadworzaty,KuZnica,
2. Sok6lka - Woffice przez Malewicze G6rne, KuZnica,
3. Sok6tka - D4browa Bialostocka przez Jan6w, Suchowolg,
4. Sok6lka - D4browa Bialostocka przezTrzciankg, Sidrg,
5. Sok6lka - Sok6lka przezDtahle, Minkowce,
6. Sok6tka - Korycin przez Bogusze,Jan6w,
7. Sokolka - Szacity przez KruszynianyZadaniaz zakresu transportu zbiorowego i dr6g publicznychrealizuje Powiatowy Zarz4dDr6g
w Sok6lce. Informacja na ten temat zostala przedstawiona na str. 53-65 niniejszego Raportu.

7) ZtdtnbPowiatu realizowanepoprzezprojekty wspffinansowane ze Srodk6w zewngtrznych.
Powiat Sok6lski w 2019 r. realizowal nastgpuj4ce projekty:

Projekt jest wsp6lfinansow any ze Srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dnwa Podlaskiego na lata 201+2020, OS priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje, Dzialarue 3.3 Ksztalcenie zawodowe mlodzieLy na rzecz
konkurencyjno5ci podlaskiej gospodarki, Poddzialanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe niodzie|y llrarzecz
konkurencyjno6ci podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. Calkowita warto66 projektu wynosi
1 006 375 zl, z czego 956 056,25 zlpochodziz dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany byl w okresie od 1.09.2017 r. do
30.06. 2Ol9 r. Gl6wnym celem projektu jest ksztattowanie i rozwijanie zdolnoSci uczni6w szk6t i
plac6wek systemu oSwiaty prowadz4cych ksztalcenie zawodowe, dla kt6rych organem prowadz4cym
jest Powiat Sok6lski poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbgdnych na rynku pracy,
wzmocnienie ksztalcenia zawodowego, szkolenie i edukacja maj4cawptyw na osobisty rozw6j tcznia
w kontekScie konkurencyjnoSci podlaskiej gospodarki, ulatwienie startu w dorosle Lycie i pomoc w
wyborze Scie2ki kariery zawodowej.
Proj ekt przewidywal nastgpuj 4ce formy wsparcia:

.
.
.

przeprowadzenie zajg6 dodatkowychz jgzyka angielskiego (335 godzit,100 uczestnik6w),
przeprowadzenie warsztat6w tematycznych w zakresie narzgdzi technologii informacyjno

-

komunikacyj nych ( 240 godzir^, 1 00 uczestnik6w),
przeprowadzenie kurs6w specjalistycznych: kurs magazyniera z obslug4 w6zk6w jezdniowych
13 uczestnik6w; kurs obslugi koparko - ladowarki - 25
1 1 uczestnik6w; kurs spawac za

-

-

uczestnik6w; kurs prawa jazdy kat. B - 88 uczestnik6w; kurs malej rachunkowoSci - 8
uczestnik6w; kurs dekoratorski - 5 uczestniczek; kurs kombajnisty - 10 uczestnik6w; kurs
obslugi kas fiskalnych- 13 uczestnik6w; kurs obslugi program6w ksiggowych-l2 uczestnik6w;
kurs fryzjerski - 2 uczestniczki; kurs kosmetyczny- 5 uczestniczek.

l9

-

a

sporz4dzenie Indywidulanego Planu Edukacyjno
Zawodowego dla ka2dego uczestnika
projektu,
przeprowadzenie dodatkowych zajg6 wyr6wnawczych z przedmiot6w og6lnoksztalc4cych i
przedmiot6w zawodowych ( 336 godzin, 200 uczestnik6w)
pomoc stypendialn4 - prryznanie stypendi6w naukowych za wyniki w nauce ( I i II edycja -

a

wyposaZanie pracowni i warsztat6w szkolnych.

a

104 stypendia naukowe)

Projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OS priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje, Dzialanie 3.3 Ksztalcenie zawodowe rr*odzie|y na rzecz
konkurencyjnoSci podlaskiej gospodarki, Poddzialanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe mlodziely narzecz
konkurencyjno5ci podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. Calkowita warto3d projektu wynosi
2 458 562,50 zl, z czego 2 330 996,87 zl pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu
Operaclnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od
1.09.2019 r. do 31.08. 2021r.
Realizatorami projektu

o
o
o
o
.
.

s4:

Powiat Sok6lski,

Zesp6lSzk6lZawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sok6lce,
Zesp6l Szk6t Rolniczychim. mjr Henryka Dobrzariskiego- Hubala w Sok6lce,
Zesp6l Szk6l im. gen Nikodema Sulika w D4browie Bialostockiej,
Zespctl Szk6l w Suchowoli,
Specjalny O5rodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sok6lce

Gl6wnym celem projektu jest ksztaltowanie i rozwijanie zdolnoSci uczni6w szk6l

i

plac6wek

prowadz4cych ksztalcenie zawodowe, dla k16rych organem prowadz4cym jest Powiat Sok6lski poprzez
podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbgdnych na rynku pracy, wzmocnienie ksztalcenia
zawodowego, szkolenie edukacja majqca wplyw na osobisty rozw6j ucznia
kontek6cie
konkurencyjnoSci podlaskiej gospodarki, ulatwienie startu w dorosle Lrycie i pomoc w wyborze Scie2ki

i

w

kariery zawodowej.
Zalohenia projektu przewiduj 4 nastgpuj4ce forrny wsparcia:

.
.
.
.
.
o
.

przeprowadzenie 240 godzin zajgd dodatkowychz jgzyka angielskiego dla 150 uczri6w,

przeprowadzenie 200 godzin warsztat6w tematycznych
informacyjno - komunikacyjnych (ICT) dla 100 uczni6w,
przeprowadzenie 327 kurs6w specjalistycznych,

przeprowadzenie

500 godzin dodatkowych zajgt

w

zakresie narzgdzi technologii

wyr6wnawczych

z

przedmiot6w

og6lnoksztalc4cych i przedmiot6w zawodowych dla 240 uczni$ty,
stypendia na odbycie stdiry i praktyk zawodowych u pracodawc6w na\qcmq kwotg 729 250 zl,
pomoc stypendialn4 - przyznanie 400 stypendi6w naukowych za wyniki w nauce na l4czn1
kwotg 540 000 zl,
wyposa2anie pracowni i warsztat6w szkolnych
ZSZ w Sok6lce, ZSR w Sok6lce, ZS w
Suchowoli i SOSW w Sok6lce -nalqczn1kwotg 188 000 zl.

-
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Zintegrowany program rozwoju systemu ksztalcenia ustawic4nego zorientowanego naiakoii
i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddzialania 3.2.1 oraz 3,2,2 wspdlftnansowany ze
irodktiw EFS w ramach WO Wojewtfd.ztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowei
Kompetencje i kwalifikacje, Dzialanie 3.2 Ksztaltowanie i rozwdi kompetencii kadr regionu.

III

Cel projektu to podniesienie kompetencji i kwalifikacji u os6b dorostych. G-pQ docelow4
poddzialania3.2.l stanowi 3629 os6b (1851 K, 1778 M), zalpoddzialania3.2.2l092 osoby ( 557K i
535M) w wieku 18 lat i wigcej, zarnieszkale na terenie powiat6w: sok6lskiego, bialostockiego i m.
Biatystok woj ew6dztwa podlaskiego (subregion biatrostocki).
Calkowita wartoS6 projektu 55 728 992,33 zl, w tym dofinansowanie 50 156 092,8021.

Projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacfnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OS priorytetowa VIII
lnfrastruktura dla uslug u2ytecznoSci publicznej, Dzialanie 8.2 Uzupelnienie deficyt6w w zakresie
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzialanie 8.2.1 lnfrastruklura przedszkolna, ksztalcenia
zawodowego i ustawicznego. Calkowita warto66 projektu wynosi 2 020 664,99 zl, z czego | 717
565,24 zl pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 18.12.2018 r. do 15.06.2020 r.
Realizatorami projektu s4: Powiat Sok6lski, Zesp6l Szk6l Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w
Sok6lce, Zesp6\ Szk6l Rolni crychim. mjr Henryka Dobrzariskiego- Hubala w Sok6lce. Projekt zaklada
unowocze$nienie pracowni i warsztat6w do praktyczrej nauki zawodu w istniej4cej bazie dydaktyczno
technicznej Zespotu Szk6l Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sok6lce Zespotu Szk6l
Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzariskiego - Hubala w Sok6lce . Zak'res projektu obejmuje:

i

-

o
o
o
.
o

i

lvyposa2enie pracowni obstugi konsumenta pomieszczenia magazynowego dla zawody
technik 2ywienia i uslug gastronomicznych,
wyposa2enie pracowni komunikacji w jEzyku obcym i pracowni obslugi klienta dla zawodu
technik hotelarstwa,
wyposazenie pracowni hotelarskiej dla zawodu technik hotelarstwa,
wyposaZenie pracowni przygotowania i ekspedycji Sniadaf dla zawodu technik hotelarstwa,
wyposa2enie warsztat6w szkolnych i pracowni dla zawodu technik rolnik i technik mechanik.

na rzecz zwigkszenia wykorgtstania

TIK"

Projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa D(. Rozw6j
Lokalny, Dzialanie 9.1 Rewitalizacja spoleczna i ksztahowanie kapitalu spolecznego. Calkowita
wartoS6projektuwynosi99700,00 zl,zczego93923,00zlpochodzizdofinansowaniazRegionalnego
Proglamu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 2.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Realizatorami projektu s4:
Powiat Sok6lski i Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sok6lce.
Zaklada on wlposaZenie i dostosowanie pracowni informatycznej i klasopracowni dla 38 uczni6w
szkofu podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepelnosprawno3ci4,
w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraznarzgdzia TIK niezbgdne do realizacji program6w nauczaria

2l

oraz adaptacig pomieszczefi
obejmuje:

.
.
.
.
o
.
.

ta

potrzeby pracowni komputerowej

i

klasopracowni. Zaktes projektu

zakup laptop6w do pracowni komputowej,
zakup oprogramowania biurowego,
zakup laptopa i monitora do terapii Biofeedback,
zakup monitora interaktywnego do klasopracowni,

dostosowanie pomieszczeri na potrzeby beryiecznego uZytkowania zakupionego sprzgt TIK,
cykl szkoleri dla nauczycieli z zak,resu podniesienia kompetencji cyfrowych,

cykl zajg(, dodatkowych dla uczni6w z zakresu: rozwijania postawy kreatywnei (175 h),
rozwijania kompetencji cyfrowych (175 h) i terapii Biofeedback (170 h).

Specjalnego Oirodka Szkolno-Wychowawcx,ego im. Janusza Korczaka w Sokdlce Przedszkole
Specjalne w Sokdlce do potrzeb dzieci'

Projekt wsp6lfinansowaxy ze Srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego nalata 2014-2020, OS Priorytetowa IX. Rozw6j
Lokalny, Dzialanie 9.1 Rewitalizacja spoleczna i ksztahowanie kapitatu spoleczrego. Calkowita
warto56 projektu wynosi 94 027 r37 zl, zczego 89 326,00 zlpochodziz dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany byl w
okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.
Realizatorami projektu s4: Powiat Sok6lski, Specjalny OSrodek Szkolno-Wychowawczy im.
w Sok6lce. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla
4 wychowank6w Przedszkola Specjalnego z r6imymi rodzajami niepelnosprawno5ci, natomiast
2 nauczycieli wychowania przedszkolnego odbylo cykl szkoleri i kurs6w doskonal4cych.
Janusza Korczaka

niepelnosprawnych poprzez dostosowania Specjalnego Oirodka Szkolno-Wychowawcx,ego im.
fanusza Korczaka w Sokdlce Przedszkole Specjalne w Sok6'lce"

Projeh wsp6lfuransowany ze Srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6d^wa Podlaskiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa D(. Rozw6j
Lokalny, Dzialanie 9.1 Rewitalizacja spoleczra i ksaaltowanie kapitatu spoleczrego. Calkowita
wartoSd projektu wynosi 98 975,00 zl, z czego 94 026,25 zlpochodzi z dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dnwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w
okresie od 01.09.2019 r. do 30.06. 2020 r.
Realizatorami projektu s4: Powiat Sok6lski, Specjalny OSrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza
Korczaka w Sok6lce. Gl6wnym celem projektu jest dostosowanie do korica czerwca2020 r. Specjalnego
O6rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sok6lce Przedszkole Specjalne w Sok6lce

do potrzeb 4 wychowank6w przedszkola z rfimymi rodzajami niepelnosprawno6ci oraz podniesienia
kompetencji i kwalifikacji 3 nauczycieli.

Projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata20l4-2020, OS Priorytetowa V Gospodarka
niskoemisyjnaDzialania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnychir6dlach energii. Calkowita warto66
projektu wynosi 6 838 843,89 zl, z czego 5 813 017,29 zl pochodzi z dofinansowania z Regionalnego
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programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w
okresie od 14.10.2016 r. do 31.12.2020 rprzedmiotem projektu jest glgboka termomodernizacja 4 budynk6w firylecznolci publicznej oraz
jednego budynku mieszkalnego na terenie powiatu sok6lskiego, tj':

'.
'
.

Zespolu Szk6l w Sok6lce,
Zespotu Szk6l w Suchowoli (w tym budynku starej synagogi),
budynku administracyjno-biurowego w Sok6lce
bloku mieszkalnego w Sok6lce

Calkowita warto56 projektu wynosi 250 689,20 zl,w tym dofinansowanie wynosi 188. 016, 89
Osi
zl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata2014-2020
priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Dzialania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych zr6dlach
energii
Celem projektu byl montaZ paneli fotowoltaicznych na dachach budynku Zespofu Szk6l w Sok6lce

oraz budynku warsztat6w Zespolu Szk6l Zawodowych

w Sok6lce o mocy nieprzekraczalqcq 40kW

ku2dy,modernizacj Q orazinstalacjg odgromow4 w obu budynkach oraz oSwietlenia w Zespole Szk6l.

Sokdlce"
Calkowita warto$6 projektu wynosi 802 067,83 zl, w tym dofinansowanie 518 678,38 zl w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
priorytetowej VIII. lnfrastruktura dla ustug u2yteczno6ci publicznej Dzialarua 8.6 lnwestycje narzecz
rozwoju lokalnego.
ramach projektu zostaly wykonane prace wewn4trz budynku warsztat6w Zespolu Szk6l
Zawodowych w Sok6lce przystosowuj4ce go do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

W

Sok6lce.

Sokdlskiego"
projekt wspolfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego
programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata2Ol4-2020. Calkowita warto66 projektu
wynosi 2 301243,90 zl, z czego 1956 057,31 zl pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu
projektu zostal
Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa na tealizacjg
r.
r.
do
30.06.2021
podpirunu w dniu 20.ll.2}lg r. Projekt zakladaokres realizacji od 02.01.2020
projekt ma na celu poprawg dostgpno5ci, jako5ci i efektywno6ci ustug publicznych Swiadczonych
przez Starostwo Powiato*" oo, Zesp6l Szk6l w D4browie Bialostockiej , Zesp6l Szkol w Sok6lce,
Zesp6lSzk6lw Suchowoli, Zesp6lszk6lRolniczychw Sok6lce, Zesp6\szk6lZavtodowychw Sokolce,
powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarz4d Dr6g, poprzez wdroZenie systemu ustug
publicznych Swiadczonych drog4 elektronicznq, czego konsekwencje beda korzy6ci dla lokalnej
spoleczno5cipoprzez zrtaczrre uproszczenie postqpowari administracyjnych.

Celem projektu ,,Gminy

aktywni czlonkowie spoleczno6ci",realizowanego w ramach Programu
wsp6lpracy Interreg V-A Litwa-Polska, Priorytet 4. Wzmacnianie zdolno6ci instytucjonalnych
instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawnoSci administracji publicznej, jest
zapewnienie zintegrowanej i lepszej jako$ci administracji publicznej i uslug publicznych Swiadczonych
La rzecz wzmocnienia rodziny.

-

Trzej partnerzy projektu: Gmina Soleczniki, Powiat Sok6lski i Gmina Warena planuj4 lokalne
dzialania dotyczqce poprawy ustug Swiadczonych ta rzecz rcdziny i rozwoju uslug publicznych.
Przewidziane s4 3 szkolenia og6lne, 18 lokalnych dyskusji, 3 rodzinne obozy,l konferencja koflcowa.
Planowane jest wlqczenie 900 uczestnik6w do dzialan transgranicznych. Podczas realizacji projektu
zostanie dostosowana niezbgdna infrastruktura potrzebna do wdraLartia zaplanowanych dzialair
projektu r dzialah programowych. Docelowq grupq projektu s4: pracownicy samorz4dowi, rodziny,
czlonkowie spolecznoSci.
Realizacja projektu trwa6 bgdzie 18 miesigcy, a og6lny bud2et wynosi 365 223,51 euro.

Og6lna kwota dofinansowatia przyznana dla Powiatu Sok6lskiego wynosi 85 674137 euro,
dofinansowanie ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 72 823,21 etro,
a12 851,16 euro to wklad wlasny zbudiletrt Powiatu Sok6lskiego.

w Powiecie

Sokdlskim'

Umowa na realizacjg projektu zostala zawarla dnia 7.08.2019 r. Planowane zadanie inwestycyjne
obejmuje budowg 3 Otwartych Stref AktywnoSci na terenie Powiatu Sok6lskiego tj.:

l.

Budowa Otwartej Strefy AktywnoSci przy Zespole Szk6l Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w

Sok6lce - wariant rozszerzony. Charalterystyka obiektu: obiekt o powierzchni opracowania 690 m2
bEdzie skladal sig z silowni plenerowej, streff relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnoSciowym.

2. Budowa Otwartej Streff Altywno5ci przy bloku socjainym przy uL sikorskiego 40A - wariant
rozszerzory. Charakterystyka obiellu: obiekt o powierzchni opracowania | 120 m2bgdzie skladal sig
z silowni plenerowej, strefy relaksv orazplacu zabaw o charaklerze sprawno6ciowym
3. Budowa Otwartej Strefii Aktywno6ci przy Zespole Szk6l Rolniczych im. Henryka Dobrzariskiego Hubala w Sok6lce - wariant podstawowy. Charakterystyka obiektu: obiekt o powierzchni opracowania
291n0bEdzie skladal sig z silowni plenerowej oraz stre$r relaksu.

Charakterystyka Otwartych Stref AktywnoSci zostala opracowana na podstawie ,,Diagnozy
spolecznej zapotrzebowania na infrastrukturg sportowo - rekreacyjn4. Raport z badania jakoSciowego i
omnibusowego" wykonanej w okresie VII-IX 2016 r. przez Sylwig Nowak i Roberta Wierzbickiego na
potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki orazw oparciu o potrzeby mieszkaric6w Powiatu Sok6lskiego.

Calkowita kwota zadanit inwestycyjnego 248 300,00 zl. Kwota dofinansowania 124100,00 zt.
Powstanie Otwartych Stref Aktywno6ci w Powiecie Sok6lskim wptynie pozytywnie na rozw6j
w5r6d spolecznoSci lokalnej SwiadomoSci prowadzenia aktywnego trybu irycia oraz rezygnacji z
mechan i cznych Srodk6w transportu n a rzecz poprary stanu zdrow ia, a tym samym wptynie pozytywnie
na stan Srodowiska naturalnego. Zwigkszy sig r6wnie2 potencjal edukacyjny obszaru, na kt6rym one
powstan4, gdyZ w ramach zajg6 edukacyjnych z wychowania frzycmego dla dzieci i mlodzie1y
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nauczyciele bgd4 mogli promowa6 wSr6d nich zdrowy styl Zycia i edukowad ich w zakresie wlaSciwych
postaw maj4cych pozytywny wptyw zdrowie. Zwigkszy sig r6wnieZ komfort iryciamieszkafc6w.

8) Budiet powiatu.

Nr llll38l2018 7 dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalila budZet
Powiatu Sok6lskiego na rok 2019. Dochody ustalono na kwotg 101 516 729,57 zl, a wydatki na kwotg
lll 216 729,57 zl. Ustalono deficl budZetu na kwotg 9 700 000,00 zl, kt6ry mial zosta6 pokryty
przychodami z tyrulu emisji obligacji komunalnych na kwotg 9 700 000,00 zl.
Rada Powiatu Sok6lskiego uchwal4

Na koniec roku bud2etowego plan dochod6w po zmianach wyni6sl 100 098 872167 zl, a wykonanie
98 934 690,23 zl, co stanowilo 98,84%o planu po nniatach, w tym:

o
o

- kwota 71 491125,45 zl,
mai4tkowe - kwota 27 443 564,78 zl.

dochody bieil1ce
dochody

Na koniec roku budZetowego plan wydatk6w po zmianach wyni6sl ll7 251787,89 zl. Wydatki
og6lem wykonano na kwotg 96 586 466,46 zl, tj. 82,38 %o, w tym na zadania inwestycyjne
wydatkowano kwotg 31521252175 zl, co stanowi 32,64 7o w stosunku do wydatk6w og6lem. Plan
budZetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakladal deficyt na kwotq 17 152 915,22 zl' Splatg
kwoty deficytu planowano pokryd wolnymi Srodkami w kwocie 7 452 915,22 zl oraz emisj4 obligacji
w kwocie 9 700 000 zt.
Zgodnie ze sprawozdaniami zlohonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Biatymstoku
wykonanie budZetu Powiatu Sok6lskiego za olres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
przedstawia sig nastgpuj4co:

A. Dochody og6lem
w tym:
l/dochody bie1qce
2l dochody maj4tkowe
B. Wydatki og6lem
w tym:
1/ wydatki biez1ce
2lwydattr maj4tkowe

Wynik

dodatni

( A- B)

C. Prrychody
w tym:
1/ wolne Srodki
2lemisja obligacji

D. Rozchody

Wynik dodatni (A-B+C)

98 934 690,23

zl,

7t

491 125,45 z\,
27 443564,78 zl.
96 586 466,4621,
65 065 213,7lzl,

31 521252,75 zl.
2348223,77 zl,

14152915,22 zl,
7 452915,2221,
6 700 000,00 zl,

0,00 zl,
16 501 138,99 zl.

Powiat w ramach realizacji zadafi z zakresu administracji rz4dowej pobiera r6wnie2 dochody na
rzeczSkarbn Pafistwa. Zarok2Olg zrealizowano dochody Skarbu Paristwa w kwocie 969 385,58 zl, tj.
lg7,O3 %o plantustalonego przez Wojewodg Podlaskiego, kt6ry wynosil 492 000,00 zl'
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Zarz4d Powiatu wydatkowal Srodki wlasne i dotacje zgodnie z ichprzenaczeniem oraz ustaw4 o
finansach publiczrych, ustaw4 o dochodach jednostek samorz4du terytorialnego
ustaw4 Prawo
zam6wieri publiczrych.Zarzqd Powiatu nabieilqco kontrolowal realizacjg budZetu, zar6wno po stronie
dochod6w, jak i wydatk6w. Dochody uzyskiwano sukcesywnie i pokrywano z nichbieLqce wydatki.
Wydatki realizowano nabiefu4co. Srodki pienig2ne przekazywano podlegtym jednostkom zgodnie ze
skladanym zapotrzebowaniem. Zaruyd sprawnie i efektywnie zarz4dzal i gospodarowal finansami
PowiaturealizujqczadanianalehqcedowlaSciwoSciPowiatu.

i

W bud2ecie Powiatu w roku 2019 planowano realizacjg wielu program6w wieloletnich nal4czrq
kwotg: 24 232 508,61 zl. Wykonanie wynioslo 16 229 798 zl.

2.

Inne zadania

1)

Nieodplatna pomoc prawna w powiecie sok6lskim

Na ternie powiatu sok6lskiego w 2019 r. znajdowaly sigtrzy punkty nieodplatnej pomocy prawnej:

1. w Sok6lce

w Starostwie Powiatowym w Sok6lce, pok. nr 2l,ul. Marsz. I6zefaPilsudskiego 8, 16100 Sok6lka -przezlp6lrocze2}lg r. punkt byl prowadzony przezradc6w prawnych, przezllp6lrocze
2019 r. punkt byl prowadzony przez adwokat6w;

-

2. w D4browie

Bialostockiej

- w internacie

P.P., 16-200 D4browa Bialostocka

-

Zespolu Szk6l w D4browie Bialostockiej, ul. 1000-lecia
punkt byl prowadzony przez radc6w prawnych;

3. wSuchowoli-wPrzychodniRejonowejwSuchowoli,ul.Goni4dzka2l,l6-l50Suchowola-punkt
byl prowadzoiy przez adwokat6w.
Na terenie powiatu sok6lskiego w 2019 r. udzielono 494 osobom porad nieodplatnej pomocy
prawnej zzahes;,t:
prawo rodzinne - 98 porad,
prawo pmcy - 14 porad,

.
.
.
.
o
.
.
.
.

sprawa z zakrest roryoczgciadzialalno6ci gospodarczej

-

prawo
prawo
prawo
prawo
prawo

-

inne

-

2 porady,

cywilne

- 280 porad,
ubezpieczert spolecznych, prawa do opieki zdrowotnej - 46 porad,
administracylne zwyj4tkiem prawa podatkowego
11 porad,
podatkowe - 6 porad,
karne

-

37 porad,

12porad.

Powiat Sok6lski na finansow anie zadatiapolegaj4cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej
otrzymal Srodki dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego z budZetu pafstwa, w lqcnrcj kwocie
192 060

d.

Na terenie powiatu sok6lskiego w 2019 r. nie prowadzono punkt6w nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego. W dniu 31 grudnia 2018 r. Fundacja Honeste Vivere z siedzib4 w Warszawie,
o5wiadczyla, 2e ze wzglgd6w organrzacyjnych nie zawrze umowy na powierzenie realizacji zadan
publicznych z Powiatem Sok6lskim. W zwiqzku z czymwdrozono procedurg w trybie, o kt6rym mowa
w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnlmr

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, d. zwr6cono sig do Dziekana Okrggowej Izby
Radc6w Prawnych w Bialymstoku i Dziekanalzby Adwokackiej w Bialymstoku o wskazanie radc6w
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prawnych i adwokat6w, maj4cych udzielal nieodplatnej pomocy prawnej w D4browie Bialostockiej
Suchowoli.

i

2) Wsp6lpracr z organtzacjami pozarz4dowymi
z dnia}4kwietnia2}I3 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i
uchwala corocznie
o wolontariacie (j. Dz.tJ. z2Ol9 r.poz.688 zpbin.zm.) Rada Powiatu Sok6lskiego
program wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi
w 2019 roku, na
dzialalnoS6 pozytku publicznego. Program zakladal wsp6trpraca Powiatu Sok6lskiego
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy

prowadz4cymi
r6imychpolach dziatalnoSci , z organizacjamipozarz4dowymi oraz innymi podmiotami
dzialalnoS6 pozyrku publicznego.

Gl6wnym celem wsp6lpracy bylo umocnienie partnerstwa Powiatu Sok6lskiego z organizacjami,
wsp6lne dzialarrte sluz4ce definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkaric6w oraz wzmacnianie
aktywnoSci spolecznoSci lokalnej.
organizacjami dotyczyla realizacji niekt6rych zadafi publicznych wlasnych
Powiatu w priorytetowych obszarach wsp6lpracy w zakresie:
Wsp6tpraca powiatu

z

- kultury,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

i sportu,

- edukacji publicznej,
- dzialalno6c

i na rzecz os6b niepelnosprawnych'

- ochrony i promocji zdrowia.

z

organizacjami na rzecz wspierania rozwoju spoleczeristwa
obywatelski ego oraz wzmacniania dialogu migdzysektorowego'

powiat podejmowal dzialana

Dzialafiapodejmowane zorganizacjami odbywaly sig w nastgpuj4cych obszarach:

.

w zakresie kultury

powiat wspieral przedsigwzigcia kulturalne maj4ce istotne znaczetie dla kultury Powiatu
kulturalne,
Sok6lskiego. Organizowal i wsp6lorganizowal wsp6lnie z orgatizacjami imprezy
jak r6wnie2 fundowal
artystyczne o zasiggu ponadlokaLnym oraz dofinansowywal ich organizacjg,
to:
nagrody laureatom konkurs6w i uczestnikom imprez. Wa2niejsze przedsigwzigcia
powiatowy przegl4d Zespol6w Artystycznych Senior6w, wspolorganizowany z Zarzqdem
Rejonowym Polskiego zwiuzkuEmeryt6w, Rencist6w i Inwalid6w w sok6lce;
ze
Karnawalowy Bal charytatywny ,,Bawimy si9, aby pom6c" wsp6lorganizowany
stowarzyszeniem na RzeczWspierania os6b Niepelnosprawnych ,,Pod skrzydlami"'
Powiat wsp6lpracowal r6wnie2 z takimi organizacjami, jak"
Regionalne centrum Kultury Tatar6w Polskich w Kruszynianach "Asman";
Stowarzyszenie,,Q PomocY";

Bialoruskie Towarzystwo Spoleczno

.

-

Kulturalne'

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

powiat Sok6lski organizowal i wsp6lorganizowal, wsp6lnie z licmymi organizacjami,
udzielaj4c wsparcia
stowarzyszeniami oraz klubami sportowymi imprezy i zawody sportowe,
i laureatom' Powiat r6wnie2
orgarizacyjnego, funduj4c nagrody, dlplomy oraz puchary uczestnikom
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organizowal wsp6lnie z orgarizacjami dodatkowe zajgcia pozalekcyjne oraz zajgcia w formach
pozaszkolnych dla dzieci imlodzie?y. WSr6d liczrych przedsigwzigl mleLy wymieni6 m.in.:

m

Powiatowy Bieg NiepodlegloSci ,,1918 Metr6w WolnoSci", wsp6lorganizowany

ze

Stowarzyszeniem,,Towarzystwo Ziemia Sok6lska";

II

Gala Bokserska ,,Sok6lka Boxing Show", wsp6lorganizowana
Sportowym "Boxing Sok6lka";

z

lJczniowskim Klubem

Powiat wsp6tpracowal i wsp6lorgarizowal imprezy m.in. z takimi organizacjami, jak:
Uczniowski Klub Sportowy,,Mikolo" w Sok6lce;

Klub Sportowy,,Sok6l 1946 Sok61ka";
Uczniowski Klub Sportowy,,Omega" w Sok6lce;
Sok6lski Klub Kolarski,,Sok6l";

.

w zakresie dzialalnoSci

nt

rzeczos6b niepelnosprawnych:

Zadafia Powiatu w zakresie dzialalno6ci \arzecz os6b niepelnosprawnych realizowane
przezPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sok6lce.

s4

gl6wnie

PCPR m. in. koordyn$e dzialania oraz nadzoruje funkcjonowanie 2 warsztat6w terapii zajgciowej
WZry Stowarzyszeniu Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,Razem" w Sok6lce, prowadz4ce
usprawnianie 35 uczestnik6w oraz przy Stowarryszeniu Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych,,RadoS6
Zycia" w D4browie Bialostockiej Swiadcz4cych rehabilitacjg dla 40 uczestnik6w. ). Calkowity kosa
dzialalno6ci WTZ w Powiecie Sok6lskim w 2079 roku wyni6sl 1.508.001 ,00 zl, w przeliczeniu na

-

jednego uczestnika 20.706,68 zl- Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych
dofinansowal funkcjonowanie warsztat6w kwot4 1.357.200,00 zl (90% koszt6w dzialalno6ci), zal
150.801,00 zl (10% koszt6w dzialalno6ci) przekazal Powiat Sok6lski wraz z gminami: D4browa
Bialostocka, Suchowola, Sidra, Kuznica i Nowy Dw6r.
W 2019 r.przy tdziale 6rodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepetrnosprawnych
wsp6lfinansowano 1l imprez integracyjnych o charakterze kulturalno - sportowo - rekreacyjnym dla
os6b z niepelnosprawno6ciami nal1cznqkwotg 27 929,56 zt.

W

imprezach udzial wzigly l1czrrie 444 osoby z niepelnosprawnoSci4, w tym 173 dzieci.
Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki os6b niepelnosprawnych zostalo
przyznane m.in., takim organizacjom, jak:
Polski ZwiqzekNiewidomych Okrgg Podlaski rrarzecz Kola Terenowego w Sok6lce;
Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,R.ado66 Zycia" w D4browie Bialostockiej;
Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Os6b Niepehrosprawnych "Pod Skrzydlami";
Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych "Razem" w Sok6lce.

Gminny O6rodek Animacji, Kultury i Rekreacji w Szudzialowie,
Szkola Podstawowa zOddzialami Integracyjnymi Nr 2 w Sok6lce.

Udzielano r6wnie2 pomocy mert/torycznej orgatizacjom pozarz4dowym przy pozyskiwaniu
Srodk6w PFRON.

PCPR

w

Sok6lce wsp6lpracuje r6wnie2

z

Powiatow4 Spoleczn4 Rad4 do spraw Os6b

Niepelnosprawnychprzy Staro6cie Sok6lskim, w sklad kt6rej wcho dz4min. przedstawiciele organizacji
pozarz4dowych.
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.

w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

z orgarizacj ami pozarzqdowymi w zakresie promocj i i ochrony
zdrowia udzielaj4c wsparcia organizacyjnego i merytorycznego gl6wnie w zakresie problem6w
zdrowotnychdotyczqcych os6b niepelnosprawnych, dzieciirrlodzieLry oraz os6b starszych. Wszystkie
jak i wypelniaj4
wyLejwymienione dzialaruawpisuj4 sig w realizacjg Narodowego Programu Zdrowia
jednostki
zadatie powiatu: promocja i ochrona zdrowia. W szczeg6lnoSci powiat poprzez swoje
W

2

1

0g r. utrzymywano wsp6tpra cE

organizacyjne realizowal nastgpuj4ce zadania:

1) Przeciwdzialarue tzaleinieniu od alkoholu;
2) P rzeciw dzia\artre tzaleimieniu od Srodk6w p sychoaktywnych;
3) Przeciwdzialarie uzaleimieniu od tytoniu;
4) Ograniczenie Srodowiskowych zagroileri zdrowia;
5) ProfilaktykaHIV/AIDS;
6) Profilaktykanowotworowa;
7) Profrlaktyka wad cewY nerwowej;
8) Wzmacnianie potencjatu zdrowia psychospoleczlego dzieci i rrrtodziely;
9) Zwigkszenie allywnoSci frzycztej mieszkaric6w powiatu sok6lskiego;
l0) powiatowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Powiecie Sok6lskim na lata 2016-2020'

i

organizacjami pozatz4dowymi w zakresie
promocji i ochrony zdrowia udzielajqc wsparcia organzacyjnego i merytoryczrLego gl6wnie w zakresie
problem6w zdrowotnych dotycz4cych os6b niepelnosprawnych, dzieciirrrtodzieLry oraz os6b starszych'

W 2019 r. utrzyrnywano wsp6lpracE z instytucjami

Wsp6lpracowano migdzY innYmi z:

o
o
o
o
.

Parafia pw. 6w. Antoniego w Sok6lce,
Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorob4 Alzheimera,

Biurem Rzecmika Praw Obywatelskich,
Stowarzyszeniem,,Towarzystwo Ziemia Sok6lska,
firm4 Wirtus Plus.

dzieci
W ramach realizacjizadahzzakresu ochrony i promocji zdrowia dofinansowano wypoczynek
irriodzieiry z teren6w wiejskich organizowany w formie kolonii przez Stowarzyszenie,,Towarzystwo
ZiemiaSok6lska", kt6ry odbyl sig w sierpniu 2019 r.

W ramach wsp6lpracy z Parafiq pw. 5w. Antoniego w Sok6lce zotganizowano punkt medyczny
dzieci
pomiaru ciSnienia krwi i poziomu cukru oraz porad zdrowego stylu iryciapodczas pielgrzymki
pierwszokomunijnych w Sok6lce w dniu I czerwca2019 r-'

z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorob4 Alzheimera i
wideokonferencjq
Rzecznikiem praw Obywatelskich w dniu 30 wrzeSnia 2019 r. zorganizowano
os6b iryj4cych z
poSwigcon4 wsparciu os6b z choroba Alzheimera i ich rodzin - ,,Potrzeby opiekun6w
W

ramach wsp6lpracy

chorob4 Alzheimera".

Na stronie internetowej powiatu systematycznie zamieszczano informacje istotne dla organtzacji
pozarz1dowych, dotyczqce oglaszanych konkurs6w, szkoleri, imprez lub konsultacji spolecznych'
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W 2019 r. w ramach organizowania i niesienia pomocy i ratunku utr4rmywano wsp6lpraca migdzy
innymi z Komend4 Powiatow4 Paristwowej Stra2y Polarrrej w Sok6lce, jednostkami OSP i gminami z
terenu powiatu sok6lskiego.

W ramach realizacji zadart z zakresu organizowania i niesienia pomocy
dofinansowa\ zakup samochod6w ratowniczo-ga3niczych na rzecz OSP:

o
o
o

i ratunku Powiat Sok6lski

w Szudzialowie - kwota dofinansowania 30 000 zl,
w Sidrze - kwota dofinansowania 30 000 zl,
w Janowie - kwota dofinansowania 30 000 zl.

i

W

ramach wsp6lpracy z jednostkami OSP Gminami Powiat Sok6lski dofinansowal remont
samochodu pohamiczego OSP w Jacznie (5 000 zl) orazufundowal sprzgt ratowniczo-gafiniczy OSP w
Zttbnycy Wielkiej (3 753 zN).

Powiat Sok6lski wsp6lpracuj4c z Komenda Powiatow4 Pafstwowej Strazy Po2arnej w Sok6lce
zorganizowal X Powiatowe Zawody Sportowo-Poharniczejednostek Ochotniczych Strazy Po2arnych,
kt6re odbyty sig w dniu 15 wrzeSnia 2019 r.

Na wniosek Burmistrza D4browy Bialostockiej Powiat Sok6lski przeznaczyl 25 000 zl

na

dofinansowanie remontu budynku Swietlicy wiejskiej w Reszkowcachzprzeznaczeniem na wydzielenie
garaint na rzecz OSP w Reszkowcach, jednak inwestycja nie zostatra zrealizowana.

3)

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Do zakresu dzialania Powiatowej Rady Rynku Pracy nale2y:
a

a

opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urz1d Pracy w Sok6lce propozycji
przezaaczenia Srodk6w Funduszu Pracy bgd4cych w dyspozycji Samorz4du Powiatu
Sok6lskiego, sprawozdafi z ich wykorzystania oraz ocena racjonalno6ci gospodarowania,
przezPowiatowy Urz4d Pracy w Sok6lce, Srodkami Funduszu Pracy,
inspirowanie przedsigwzig| zmierzaj4cych do pelnego i produktywnego Srodkami Funduszu
Pracy,

okresowa ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz ocena rocznych sprawozdaf z
dzialalno$ci Powiatowego Urzgdu Pracy.
W 2019 r. odbylo sig 5 posiedzeti Powiatowej RadyRynkuPracyw Sok6lce oraz4razyradawydala
opinie w trybie obiegowym.

4)

Powiatowy Zesp6l Zarz4dztnia Kryrysowego

Organem wla6ciwym w sprawach zaru1dzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako
przewodniczqcy zarz4du powiatu. Starosta wykonuje zadania zarzqdzania kryzysowego przy pomocy

Powiatowego Zespolu Zar z4dzania Kryzysowego.

W sklad zespolu wchodz4 dyrektorzy wydzial6w i kierownicy referat6w Starostwa Powiatowego
w Sok6lce, przedstawiciele stra2y, inspekcji, jednostek organizacyjnych powiatu sok6lskiego.
W pracach Powiatowego Zespofu Zarzydzaria Kryzysowego w Sok6lce uczestniczyli zaproszeni
burmistrzowie i w6jtowie z terenu powiatu sok6lskiego.

3o

W roku 2019 Powiatowy Zesp6l Zarzqdzarua Kryzysowego w Sokolce odbyl 2 posiedzenia. Na
posiedzeniach zespolu dokonano analizy, oceny dzia\afi stuZb, inspekcji i jednostek organizacyjnych w
okresie zimowym. Om6wiono kwestie przygotowania do dzialafi zvti4zanych z monitorowaniem:

o

zachorowari w5r6d ptak6w hodowlanych, ptak6w dzikich przelatuj4cychprzez teren powiatu
mo2liwo6ci? przenosze nia przez nie chor6b z innych rej on6w,

o
o
o

zachorowafi na ASF w5r6d trzody chlewnej i u dzik6w,

i

sytuacji epidemiologicznej w powiecie sok6lskim,
aktualnej sytuacji na terenie powiatu sok6lskiego w ztxi4zkrt z wyst9powaniem suszy.

powiatowy Zesp6l Zarzqdzania Kryzysowego

w Sok6lce w

2019 roku om6wil problemy

producent6w trzody chlewnej mriqzane ze sprzeduZ4 tusz wieprzowych.

III.

KI'LTI]RA

Powiat Sok6lski wspieral przedsigwzigcia kulturalne, edukacyjne maj4ce istotne znaczenie dla
kultury Powiatu. Organizowil i wsp6lorgarizowa\ imprezy kulturalne, artystyczne o zasiggu
powiaiowym oraz dofinansowywal ich organizacjg, jak r6wnie2 fundowal nagrody i dyplomy
z-xycigzcom i uczestnikom imprez. W 2019 r. przeznaczyl kwotg ok 45 000 zl, na ponad 20 imprez
kulturalnych, edukacf nych i artystycznych. Wa2niejsze przedsigwzigcia to:

o
o
o
o
o
o
o
.
o
o

XVI Powiatowy Konkurs Historyczny: General Nikodem Sulik oraz polski czyn zbrojrry w
czasie II wojny Swiatowej;
Karnawalowy Bal Charytatywny,"Bawimy sig, abypom6c";

PowiatowyKonkursOrtograficzny;
Powiatowy Przegl4d Zespol6w Artystycznych Senior6w,
XI Konkurs Wiedzy o Samorz4dzie Terytorialnym dla mlodzie2y wojew6dztwa podlaskiego;
III Powiatowy Festiwal PieSni i Poezji Patriotycznej;
XLI Og6lnopolski Turniej Wiedzy Polamiczej pt.,,lrdlodzie7zapobiegapoZarom";
Przeglqd Tw6rczoSci Artystycznej Dzieci iMtodziefi Niepelnosprawnej Podlasia
pn.,,Wielkie Swigto Malego Czlowieka";
Bialoruski Festyn Ludowy;
XIII tatarskie Swigto Sabantuj pn. ,,My - Polscy Tatarzy - I Europejski Festiwal Kuchni
Tatarskiej w Krus4mianach";

o

Powiatowy Dzie6 Seniora.

IV.

SPORT

Wladze Powiatu Sok6lskiego wspieraj4 finansowo aktywno66 sportowQ, uwzglgdniaj4c dzialalnoS6

klub6w sportowych

i

stowarzyszeri kultury firycmej organizuj4cych zawody, zajgcia

i

imprezy o

zasiggu powiatowym.

Na podstawie g 5 ust. 2 Uchwaty Nr VIV52I2011 Rady Powiatu Sok6lskiego z drria 29 czetwca
2Oll r. w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu
wsparcie
sok6lskiego ,ZarzqdPowiatu Sok6lskiego oglosil z dniem 01 lutego 2019 r. nab6r wniosk6w o
poprzez
finansowe rozwoju sportu. Celami publicznymi, jakie zanierza\ osi4gn46 Powiat Sok6lski
sprzyjanie rozwojowi sPortu bYlY:

.

poprawa warunk6w uprawiania sportu przezzawodnik6w i czlonk6w klub6w sportowych;
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o

umoZliwienie dostgpu do r62nych form aktywnoSci sportowej

a

mieszkaric6w Powiat Sok6lskiego;
promocja sportu, zdrowia i aktywnego stylu 2ycia.

Srodki

z

dotacji, zgodnie

z

jak najwigkszej liczbie

postanowieniami w/w uchwaly, mogty by6 przemaczoie ta

sfinansowanie lub dofinansowanie wydatk6w z tytulu:

realizacji program6w szkolenia sportowego;
zakupu sprzgtu sportowego;

pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach
(transport, ubezpieczenie, badania lekarskie, posilek regeneracyjny zawodnik6w,
wynagrodzenia sgdzi6w, zakup dyplom6w, medali i puchar6w oraz nagr6d dla uczestnik6w);
pokrycia koszt6w korzystania z obiekl6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego;
wynagrodzenia kadry szkoleniowej .
Na finansowanie rozwoju sportu na terenie powiatu sok6lskiego w roku 2019 zabezpieczono
Srodki publiczne w wysokoSci 100 000 zl.
Decyzjq Zarzqdtt Powiatu Sok6lskiego z dnia 13 marca 2019 r. przyznato dofinansowanie 22
klubom sportowym nalqcruqkwotg 100 000 zl, na wykonanie nastgpuj4cych zadafr
Tabela 3. Wysokoit dofinasowania klubiw sportowych
I

Prryznana hoota
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

doJinansowania
w zlotych

Sok6lskie Stowarzyszenie Bilardowe Sok6lczanie w drodze po Mistrzostwo
przy Klubie Bilardowym LP
Swiata w sporcie bilardowym

6 000

2

Uczniowski Klub Sportowy,,Boxing Sport drogq do sukcesu
Sok6lka"

10 000

3

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sport mlodzie1owy w Krynkach
Kr,/nki

4

Uczniowski Klub Sportowy,,Start"
w Malawiczach Dolnych

Narciarz biegotvy 2019

2 000

5.

Uczniowski Klub Sportowy,,Orliki" Narciarz sok6lski 2019
w Starej Kamionce

2 000

8 000

1

- III

edycja

3 000

KS,,Szczypiorniak" D4browa

Promocja sportu na terenie Powiatu

Bialostocka

Sok6lskiego

7

Combat Sports Academy

Powiqt Sokdlski - przyjazny wojownikom
2019

8 000

8.

Ludowy Klub Sportowy,,DQb"
D4browie Bialostockiej

no2na jako forma milego spgdzenia
wolnego czasu oraz podnoszenia
umiejgtnoici sportowych dla dzieci,
mlodziei i doroslych z terenu Powiatu

8 000

6.

*

Pilka

Sokdlskiego
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Prryznana kwota
doftnansowania

Nazwa zadania

Naooa oferenta

Lp.

w zlo$ch
9

Uczniowski Klub SportowY

Ptywaj Jak Mistrz V

8 000

knis stolowy radq na uzaleZnienie

1 000

,,Omega" w Sok6lce
10.

Sok6lski Klub Tenisa Stolowego

tec hno I o gicz

no

-

informatYc zne

spoleczey'tstwa w XXI wieku

ll.

Klub Sportowy,,Sok6l 1946

Osiqgnqt sukces w duchu sPortowej

Sok6lka"

rywalizacji

-

edycia

10 000

III

t2

Uczniowski Klub Sportowy,,Feniks" Promocja sportu na terenie Powiatu
Sok6lskiego
w Krynkach

13

Klub JeZdziecki Poplawce

t4.

Ludowy Uczniowski Klub SzachowY Szachy - lcr6lewska gra dla wszystkich
edycja 2019 r
,,Orient Sok6lka"

15

Uczniowski Klub Sportowy
,,Sudovia" w Szudzialowie

2 500

I 000

Jazda konna na sportowo

-

l7Jtchowanie przez sport- upowszechnianie

4 000

3 000

kultury fi4tcznej i sportu wir6d
mieszkartcdw powiatu

sok6lskiego
16.

Sok6lski Klub Kolarski ,,Sok6l"

t7.

Akademia Sportu Falcon Sok6lka

Kolarska przygoda z SKK Sok6l
W

iwiat sportu z Akademiq Sportu Falcon-

5 000
5 000

edycja 2019

Mojq pasje konie - relcreacja
i sport jeidziecki w wychowaniu dzieci i
mlodzieiy na Ziemi Sok6lskiej - edycja
2019

18

Klub JeZdziecki BIK

19.

Ludowy Uczniowski Klub SPortowY Pilka i boisko ponad wszYstko!
Metal

-

500

I

000

Fach LUKS JanowszczYzna

Vi,,Zagiel" Sok6lka

Szachy na wodzie- Regaty. Podnoszenie
umiej gtno ici zeglarskich.

20

Klub

21.

Uczniowski Klub SportowY
,JVlikolo" w Sokolce

Z siatk6wkq po zdrowie,

Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy ,,Pogranicze" w KuZnicY

Dzialalnoit sekcii pilki noinej i tenisa

22.

r

Ze glars

I 000

7 000

z siatk|wkq po sukcesY

3 000

stolowego SLKS Pogranicze Kutnica
100 000,00

Starosta Sok6lski obejmowal honorowym patronatem zawody, imprezy sportowe odbywaj4ce
lub szkoty z
sig na terenie powiatu sok6lskiego, organizow arte przez stowarzyszenia, kluby sportowe
terenu powiatu sok6lskiego.
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W 2019 r. Zarzqd Powiatu Sok6lskiego przemaczyl kwotg ok. 75 000 zl na organizacjg lub
wsp6lorganizacjg imprez sportowych oraz ufundowanie medali,
puchar6w
i nagr6d mrycigzcom i uczestnikom ok. 40 r6znych zawod6w i imprez sportowych.
Do najwa2niejszych z nich mo2na zaliczyt
a
a
a
a
a
a
a

II Gala Bokserska,,Sok6lka Boxing Show";
V Szachowe Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Sok6lskiego;
VII Migdzynarodowy Turniej ,,Szachy bez granic";
Otwarty Turniej Tenisa Stolowego;
XIX Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny pt. ,trzyMuzyce o Sporcie";
IV D4browski ewier6maraton ,,O zloty 1i56 dgbu";
Turniej ,Beryieczeitstwo w Ruchu Drogowym";

VI Kryterium Uliczre o Memorial im. E. Dudziriskiego ph. ,,Kolarstwo moim jedynym
nalogiem orazpasj1";

a

Zaurody Strzeleckie o Puchar Starosty Sok6lskiego;

o

Mistrzostwa Powiatu Sok6lskiego szk6l ponadgimnazjalnych w siatk6wce, w pitrce rgcznej;
XXXII Migdzynarodowy Wy6cig Kolarski Junior6w "Niemen" Bialystok - Sok6trka - Grodno;
Czwartki kolarskie dla dzieci i mlodzie2y o Puchar Starosty Sok6lskiego;
XXXVU Migdzynarodowy Memorial im. Stanislawa Kirpszy;
VII Charytatywny Maraton Plywacki ,,Ptyniemy i pomagamy";
XXIV Powiatowe Biegi Przelajowe im. ks. Dariusza Sariko;

Zan4d dofinansowywat r6wnieL zahtp sprzgtu i stroj6w sportowych uczniom szk6l, dla kt6rych
jest organem prowadz4cym, atakhe zawodnikom klub6w sportowych.
Starosta Sok6lski byl pomyslodawc4 i organizatorem III Powiatowego Biegu Niepodleglo6ci
Sok6lka 2019, ph. ,,1918 Metr6w WolnoSci", w celu upamigtnienia 101 rocznicy Odzyskania
NiepodlegloSci.

W imprezie tdzial wziglo ok. 800 uczestnik6w, w tym uczniowie szk6l podstawowych, Srednich z
terenu powiatu sok6lskiego. To wydarzenie ciesz4ce sig coraz wigkszym zainteresowaniem promuje
postawy patriotyczne i jednoczeSnie propaguje bieganie, jako ukty*r4 formg spgdzania wolnego czasu.

Na podstawie art. 4 ust. 4 i 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1468 z poin. zm.\ Starosta Sok6lski prowadzi ewidencjg uczniowskich klub6w
sportowych i stowarzyszeri, kt6rych statuty nie przewiduj4 prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej.
Na dziefi 31.12.2019 r. w ewidencji wpisanych bylo 31 ucmiowskich klub6w sportowych oraz 9
stowarzyszeri nieprowadz qcych dzialalnoSci gospodarczej.

V.

OSWIAIA
Powiat Sok6lski jest organem prowadz4cym dla niZej wymienionych szk6l i plac6wek:

.
o
o
o
o
o
o
o

Zesp6l Szk6lw Sok6lce,

Zespol Szk6l Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sok6lce,
Zesp6l Szk6l im. mjra Henryka Dobrzariskiego - Hubala w Sok6lce,
Zesp6l Szk6l im. gen. Nikodema Sulika w D4browie Bialostockiej,

Zesp6l Szk6l w Suchowoli,
Specjalny OSrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sok6lce,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sok6lce,
Poradnia Psychologiczno

Pedagogiczna w D4browie Bialostockiej.
Nab6r do szk6l publicznych i niepublicznych w 2019 r., przedstawia tabela 5:

-
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Tabela 4. Nqb6r do szk6l publicznych i niepublicznych w 2019 r.

Lp

Prolile ksztalcenia, zawodY

Nazwa i adres szkoly Typ szkoty

Planowany nab6r

Dokonany nab6r

liczba

liczba

lcz.
po SP

oddz.
po

po SP

TJ

bran'Zowa szkola

Zesp6l Szk6l

Zawodowych im.
Elizy Orzeszkowej
w Sok6lce
Os. Zielone

l6-

IA

16

-

18

l6

I

t2

t2

1.5

t,5 l5

z0

0.5

Techni k uslus fi'\rzi erskich

t2

t2

0.5

0,5

t7

)

fechnik informawk

t2

t2

0.5

0,5

t9

l3

fechnik loeistYk

t2

t2

0,5

0,5

l3

ll

).s

b.s

t2

72

3

3

82

69

3

]

24

t2

I

0,5

2l

z0

I

c,5

liceum
og6lnoksztalc4ce

t2

100 Sok6lka

Zesp6l Szk6l

technikum

Rolniczych im. mjra
Henryka
DobrzariskiegoHubala w Sok6lce

kwalifikacyjne
kursy
zawodowe

t2

0,5

t,5

31

10

I

0,5

Profil medvcznv

t2

t2

0,s

0,5

27

24

I

0,5

Profil mundurowy

24

z4

1

1

l2

l4

1

I

72

72

3

3

111

73

4

3

echnik Zywienia i uslug
pastronomicznvch

l5

l5

0,5

0,5

2t

l5

I

1,5

Technik ekonomista

l5

15

0,5

0,5

19

19

1

I

hotelarstwa

l5

l5

0,5

1,5

18

t7

0,5

1

Technik rolnik

l5

15

0,5

0,5

l3

l3

0,5

0,5

Prowadzenie produkcj i rolniczej

20

1

19

1

20

1

30

I

Organizowanie i nadzorowame

60

ul. 1000
16

60

+ 4OKILL

[azem:

Bialostockiej

-

-

0,5

5

12

(KKZ) produkcii rolniczej

Zesp6l Szk6l im. gen. liceum
o96lnoksztalcqce
Nikodema Sulika
w D4browie

0,5

Profil

Razem:

4.

poG

I

ProfiljEzykowy

I

J

po SP

I

Profil humanistvcznv

ul. Mickiewicza

poG

24

'echnik mechanik

100 Sokolka

11

po SP

LJ

24

Oddzial wielozawodowy

Razem:

2.

po

I stopnia

technikum

Zesp6l Szk6l
w Sok6lce

oddz.

VCZ.

,

,

7t

84

3

4

+69Kl(z +2

+2

Profi I orawniczo-medialnv

z4

24

I

I

30

22

1

I

Profil politechniczny

24

24

I

I

24

23

I

I

I sportowo-mundurowy

24

24

I

1

22

70

I

I

wielozawodowy

l^

24

I

I

96

96

4

4

76

65

3

4

24

z4

I

I

z5

l4

I

I

Iechnik rolnik

12

t2

0,5

0,5

6

9

0,5

1,5

Iechnik handlowiec

t2

t2

0,5

0,5

9

l5

0,5

0,5

Profi

lecia P.P 24

200 D4browa

Bialostocka

bran'Zowa szkola

I stopnia

I

t4

I

F

Zesp6l Szk6l

liceum

w Suchowoli

os6lnoksztalcace

ul. Augustowska 2

l6

-

150 Suchowola

lechnikum
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Specjalny OSrodek

SzkolnoWychowawczy im.
J. Korczaka
6

w Sok6lce
Osiedle Zielone

l6-

lA

branzowa szkola

[,.n-,

I stopnia

szkola specjalna
przysposabiaj4ca

8

I

4

I

t6

I

5

I

24

2

I

2

do pracy

100 Sok6lka

Razem:

348

lrot l4

+24

Og6lem:

sosw
+ 40t<K:L

|,o

]80

lrn

l5

+ 2 SOSW + 9 SOSW + 2 SOSW

+2KILL

+ 69KT'L +2KK1L

Liczba etat6w nauczycielskich: dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych, sta2yst6w
przedstawia poniilsza tab ela 6 :
Tabela 5. Liczba etat6w nauczycielskich.

Bez

Statysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

0,37

5,02

10,93

28,67

125,5r

170,50

1,0

10,01

14,7

27,18

130,51

183,4

stopnia
Wg SIO na dzief
30.IX.2018 r.
Wg SIO na dzief
30.IX.2019

r

Wysoko66 otrrymarrcj subwencji o6wiatowej na rok 2019
przedstawiono w tabeli 7 poniiej:

- Srodki przekazane przezPowiat

Tabela 6. Subwencja oiwiatowa w 2018 r.
Subwencja o5wiatowa

w 2019 r.

Wykonanie wydatk6w
szk6l i plac6wek
prowadzonych przez
Powiat Sok6lski

Lqczna wysoko5d dotacji
dla szk6l niepublicznych

Srodki dolo2one przez
Powiat Sok6lski

20 462 281,12 zl

6262729,41zl

3 614 008,53 zl

22 513 187,00 zl
+ 375 071,00 zl
(zwiEkszenie)
+ 4 041,00 zl (odprawy)

+ 30 000,00 zl(sprzgt
szkolny i pomoce

dydakyczne)

+ lE8 703,00 zl(zadanra
szkolne i pozaszkolne)

:23 ttt

002,00 zI

16
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powiat Sok6lski wraz zeszkolami i plac6wkami realizuje szereg program6w, projekt6w, kt6re
przyczyniajq sig do rozwijania umiejgtnoSci uczni6w.

Tabela 7. Realizowane

Lp.

przez powiat sokdlski wraz ze szkolami i plac6wkami.

cel, koszt realizacji, koszt dofinansowania, grupa

Nazwa projektu,

Nazwa szkoly

docelowa, osiqgnigte rezultatY

Lr6dlt dofinansowania

l.

Zesp6l Szk6l
Zawodowych
im. Elizy

"Ponadnarodowa mobilnoSd uczni6w
absolwent6w oraz kadry ksztalcenia
zawodowe go", Pro gram OPeracYj nY

Orzeszkowej
w Sok6lce

Wiedza Edukacja Rozw6j 2014'2020
wsp6lfi nanso w arty z EuroPej skiego

i

Funduszu Spoleczne go, " Sta'Ze
zagraniczte szansq na lepsze jutro"

Celem projektu bylo podniesienie jakoSci ksztalcenia
poprzez zwigkszenie kompetencji zawodowych
uczni6w oraz umiejgfroSci ich wykorzystania na
rynku pracy, zniwelowani e t6inic uwarunkowanych
zmianami zachodz4cymi w otoczeniu gospodarczospolecznym, w spos6b elastyczny reagowanie na
potrzeby rynku pracy, motywowanie do nauki oraz
wspomaganie rozwoju przedsigbiorczoSci oraz

inicjatywy.
Od 9 listopada do 7 grudnia20lg roku w sta2ach na

Malcie uczestniczylo 18 uczni6w

i2 nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:
428 667 18 zl.
Ksztalcenie i szkolenia zawodowe
projekt "Nowe perspektywy Po
zagr arric znym sta2u zawodowym
mlodych cukiernik6w, kucharzY
i mechanik6w pojazd6w
samochodowych" w ramach Erasmus +
we wsp6lpracy z Osrodkiem Szkolenia
i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Celem projektu bylo podniesienie kwalifikacji
zawodowych 70 uczestnik6w, poprzez zdobycie
dodatkowych kompetencji, nowego doSwiadczenia
warsztatoweg o za graticq otaz poznanie ptzez
mlodzieZ niemieckie go i pryka zawodowe go.
Uczniowie odbywali praktyki w nowoczeSnie
wlposerZonych warsztatach w matych grupach pod
okiem doSwiadczonych instruktor6w zgodrue z

metodologiq niemieck4.

W lutym i marcu 2019 roku w projekcie wziglo
I
ucznl0w
udzial
,,K.ompetentni i wykwalifikowani"
wsp6lfinansowaly ze Srodk6w Unii
Europej skiej realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operact'nego
Wojew6dzwa Podlaskiego na lata

2014 - 2020, OS Priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacj e, Dzialanie
3. 3 Ksztalcenie zawodowe nlodziezy
na rzecz konkurencyjnoSci podlaskiej
gospodarki, Poddzialanie 3.3. I

Ksztalcenie zawodowe mlodzie2y na
rzecz konkurencyjnoSci podlaskiej
gospodarki.

Celem projektu bylo przeprowadzenre zaj96
dodatkowych z jgzyka angielskiego, przeprowadzenie
warsztat6w tematycznych w zakresie natzgdzi

technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT),
przepr ow adzenie kurs6w specj alistycmych,
sporz4dzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno Zawodowego dla kaZdego uczestnika projektu,
pr zepr ow adzenie dodatkowych zaj 9C
wyr6wnawczych z przedmiot6w og6lnoksztalc4cych
i przedmiot6w zawodowych, prryzlcrarrie stypendi6w
naukowych za wyniki w nauce oraz wlposa2anie
pracowni i warsztat6w szkolnYch.

W r62nych formach wsparcia w 2019 roku wziglo

tdzial

89 uczni6w szkolY.

Calkowita wartoSd projektu wyniosla -

l
2.

Zesp6l Szk6l
Rolniczych im. mjr
Henryka
Dobrzariskiego
Hubala w Sok6lce

-

,,Uczniowie ZSR w Sok6lce mobiLei w
Europie" o numerze 2019-l-PL01KAI 02-0646 I 5 wsP6lfinansowany
przezlJE w ramach EuroPejskiego
Funduszu

0063

z\.

Celem projektu jest zwigkszenie kompetencji,
umiejgtnoSci i wiedzy uczestnik6w w ich kierunkach
ksztalcenia, podwy2szenie kompetencji
poslugiwania sig jgzykiem angielskim oraz wzrost
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Operact'nego Wiedza Edukacja
Rozw6j (POWER).

Grupg docelow4 stanowi 84 uczri6w w zawodach:
technik Zywierua i uslug gastronomicznych, technik
hotelarstwa, technik rolnik i technik ekonomista;

Projekt rozpoczqL sig w 2019 roku ijestjeszczew
hakcie realizacji.
Koszt proiektu - 636 269,18 zl
J

Zesp6l Szk6l im. gen.
Nikodema Sulika
w Dqbrowie
Bialostockiej

Kr6lowa jest tylko jedna
Program Erasmus

-

Matematyka

*

Celem programu jest rozw6j edukacji
matematycznej, j gzykowej, kulturowej, wymiana
rrfiodzie?y z partnerami z Grecji i Turcji, rozwinigcie
umiej gtnoSci poslugiwania sig j gzykiem obcym,
poznanie nowej kultury oraz przelamywanie

kulturowych stereotlp6w.
Grupg docelowq stanowi mlodziez i nauczyciele
liceum og6lnoksztalc4cego.

Projekt rozpoczql sig w 2018 roku ijestjeszcze w
trakcie realizacji.
Koszt: 34 262,00 ewo.
Pilota:2owy program wspierania szk6l
ponadgimnazj alnych prowa dzqcy ch
piony certyfi kowanych woj skowych
klas mundurowych

Celem programu bylo ujednolicenie systemu klas
mundurowych, nabycie nowych umiejgtro5ci, wiedzy
na temat wojskowoSci orazprzygotowanie do
pelnienia sluzby woj skowej.

Koszt: 17 000,00 zl,w tym wklad wlasny
3 400,00 zl
Wolontariat Europej ski EVS
Program Erasmus

*

Celem programu bylo rozwijanie komunikacji
gzykowej i dzialah na rzecz rriodzie|y i Srodowiska

j

lokalnego.
Grupg docelow4 stanowili uczniowie zainteresowani
rozwojem umiej gtnoSci j gzykowych.

Prosram trwal od 2015 r. do 2019 r.
4.

Zesp6lSzk6l
w Suchowoli

,[ompetentni i wykwalifi kowarli"projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego
realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, OS
priorytetowa III Kompetencje i
Kwalifi kacj e, D zialarre 3 .3
Ksztalcenie zawodowe mlodzie7y ra
rzecz konkurency'noSci podlaskiej
gospodarki, Poddzialanie 3.3. I
Ksztalcenie zawodowe mlodzie?y ra
rzecz konkurencyjno5ci podlaskiej
eospodarki - DozaZIT BOF

,$ompetentri w &ialaniu,
konkurencyjni na rynku pracy"
wsp6lfi nanso w any przez U rolig
Europejsk4 w ramach Regionalnego
Programu Operact' nego Woj ew6dztwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Os
priorytetowa III Kompetencje i

Kwalifikacj e, D zialante 3.3
Ksztalcenie zawodowe mlodzie?y na

Celem projektu bylo ksztaltowanie i rozwijanie
zdolnoSci uczni6w szk6l i plac6wek systemu oSwiaty
prowadzqcych ksztalcenie zawodowe.
Grupg docelow4 stanowili uczniowie i nauczyciele

Technikum w Suchowoli.
Koszt projektu:

I

006 375,00 zl.

Celem projektu bylo ksztahowanie i rozwijanie
zdolnoSci uczni6w, poprzezpodniesienie ich
kompetencji kluczowych niezbgdnych na rynku
pracy, wzmocnienie ksztalcenia zawodowego,
szkolenie i edukacja maj4ca wpb^v na osobisty
rozw6j ucznia w kontekScie konkurencyjnoSci
podlaskiej gospodarki, ulatwienie startu w dorosle
Zycie ipomoc w wyborze Sciezki kariery zawodowej
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rzecz konkurencyjnoSci podlaskiej
gospodarki, Poddzialanie 3.3. 1

Ksztalcenie zawodowe rriodzrely na
rzecz konkurencf noSci podlaskiej

Grupg docelow4 stanowili uczniowie

i nauczyciele

Technikum w Suchowoli.
Koszt: 2 458 562,50 zl.

BUUPU|.ldT

linte gr ow any pro gram rozwoj u
systemu ksztalcenia ustawicznego
zorientowanego na jako56 i potrzeby
regionalnej gospodarki w ramach
poddzialanta 3.2.1 oraz 3.2.2"
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w
Europej skiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj ew6dztwa
Podlaskiego ra lata 20 I 4 -2020, O si
,

Prioryetowej III Kompetencje i
kwalifi kacje, Dzialarue 3.2
Ksztaltowanie i rozw6j kompetencj i
kadr regionu.
5.

Specjalny OSrodek
Szkolno -

Rz4dowy Program Kompleksowego
Wsparcia Rodzin,la Zyciem"

Wychowawczy im.
Janusza Korczaka

w Sok6lce

Celem projektu bylo podniesienie kompetencji

i

kwalifikacji 4 721 os6b dorostych zamieszkalychna
terenie powiatu sok6lskiego, powiatu bialostockiego i
miasta Biatystok poprzez udzial w kwalifikacyjnych
kursach zawodowych, kursach umiej gtnoSci
zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach
w zakresie technologii informacyjnych i
komunikacyj nych oraz jgzyk6w obcych.
Grupg docelow4 stanowili uczniowie i nauczyciele
Zespolu w Suchowoli.

Koszt:2 458 562,50 zl.

Celem programu byla pomoc w integracji spolecznej
os6b niepelnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin,
zwigkszenie efektywnoSci i dostgpno6ci do
rehabilitacji dzieci, u kt6rych zdiagnozowano cigzkie
i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczalnq
chorobg zagraZajqcq iryciu.
Grupq docelow4 stanowilo 23 dzieci od 0 roku zycia
do czasu podjgcia nauki szkolnej, u kt6rych
stwierdzono nieprawidlowoSci w rozwoju oraz ich
rodzice.

Koszt dofinansowania

-

46 800,00 zl

,,Zw igkszenie do stgpno S c i
do edukacji przedszkolnej poprzez
dostosowanie Specjalnego O5rodka

Celem gl6wnym projektu bylo dostosowanie (do
czerwca2}lg r.) Przedszkola Specjalnego w Sok6lce

Szkolno - Wychowawczego
im. Janusza Korczaka

niepelnosprawnoSciami oraz podniesienie

w Sok6lce Przedszkole Specjalne w
Sok6lce do potrzeb dzieci z
niepelnosprawno Sciami"

do potrzeb wychowank6w

zr6imymi

kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.
Grupg docelow4 stanowila grupa 4 dzieci w wieku
przedszkolnym z r6inymi niepehrosprawnoSciami
oraz 2 navczycieli zatrudnionych w Przedszkolu

-

Specjalnym w Sok6lce.

Podlaskiego, Powiat Sok6lski

WartoSd projektu - 94 027,37 zl, w tym wklad
wlasny 4'701,37 zl.

Srodki Unii Europejskiej EFS Urzqd Marszalkowski Wojew6dzwa

,,Sprawni

-

i samodzielrri..., bo mobilni"

Srodki Parlstwowego Funduszu

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych
i Powiatu Sok6lskiego

Celem projektu byl zakup 21-osobowego pojazdu
przystosowanego do przewozu os6b z
niepehrosprawnoSciq (z mozliwoSciq przewohenia 2
os6b poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich).
Grupg docelow4 stanowilo 78 uczni6w
wychowank6w przedszkola.

Kos^realizacji projektu:

i

8

2'16 750,00 zl,

w tym wklad wlasny 83 025,00 zl.
,,Wsparcie Specj alnego OSrodka

Szkolno-Wychowawczego im. Janusza
Korczaka
w Sok6lce narzecz zwigkszenia
wykorzystania TIK"

Celem proj ektu jest wyr6wnanie szans edukacyjnych
uczni6w niepelnosprawnych poprzez zajgcia w
zakresie rozwijania postawy kreatywnej oraz
kompetencji cyfrowych, zajgcia specjalistyczne w
zakresie
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-

Srodki Unii Europejskiej EFS

-

Urz4d Marszalkowski Wojew6dztwa

Podlaskiego, Powiat Sok6lski

(w trakcie realizacji:
od 2.09.2019r. do 30.06.2020r.)

Terapii Biofeedback oraz podniesienie kompetencj i
cyfrowych nauczycieli Szkoty Podstawowej
Specjalnej w Sok6lce w roku szkolnym 201912020.
Grupg docelow4 stanowi 38 uczni6w szkoly
podstawowej oraz 18 nauczycieli ksztalcenia
o96lnego.

Warto6i projekhr

-

99 700,00 zl, w tym wklad

wtasny 5
I I /,UU zl
) 777
,,Zw igkszenie dostgpno

Sc

i miej sc

wychowania przedszkolnego dla dzieci
niepelnosprawnych poprzez

Gl6wnym celem projektu jest dostosowanie (do
korica czerwca2020 r.) drugiego pomieszczenia
przedszkolnego do potrzeb kolejnych wychowank6w

Szkolno-Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Sok6lce Przedszkole

(dzieci w wieku przedszkolnym) zr62nymi
rodzajami niepelnosprawnoSci oraz podniesienie
kompetencj i nauczycieli Przedszkola Specj alnego w

Specjalne

Sok6lce.

dostosowanie Specjalnego OSrodka

w Sok6lce"

- Srodki Unii Europejskiej EFS U rzqd Mar szalkowski Woj ew6 dztwa
Podlaskiego, Powiat Sok6lski (w
trakcie realizacji: od 1.09.2019r. do
30.06.2020r.)
,,Jestem aktywny

i kreatywny''

-

organizator Fundacja Rozwoju
Sportu i Rehabilitacji
w Bialymstoku, ze Srodk6w
Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

Grupg docelow4 stanowiq 4 wychowankowie
przedszkola oraz 3 natczycieli.
WartoSC prqektu

-

98 975,00 zl, w tym wklad

wlasny 4 948,75 zl.

Celem projektu byla pomoc osobom
niepelnosprawnym ukierunkowana na pomoc dziecku
w pelnym wykorzystaniu potencjalu rozwojowego

jakim dysponuje, przygotowarie dziecka z
niepelnosprawno5ci4 frzycznq, intelektualn4 do
korzystania z edukacji i wsp6l2ycia w grupie, pomoc
w stopniowym osi4ganiu coraz wigkszej
samodzielnoSci.
Grupg docelow4 stanowily 32 osoby.
WartoSd projektu (dofinansowania):
97 270,00 zl (wynagrodzenie terapeut6w i zakup
pomocy dydaktycznych)

,,Cykl oboz6w usamodzielniaj4cych
osoby niepelnosprawne"
- zimowy ob6z stacjonarny
w ramach usprawniania kompetencji
spolecmych - orgarizator: Podlaskie
Stowarzyszenie Sportowe Os6b

Celem zajg( bylo nabycie umiej gtnoSci spolecznych.
Grupg docelow4 stanowilo 24 ucznr6w.

Koszt realizacji - 9 570,00 zl (wy?ywierue, koszty
kulturalne, wynagrodzenie instruktor6w).

Niepelnosprawnych,,START" w
Biatymstoku
ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu
Rehabilitaci i Os6b Niepelnosprawnych
,J.{iepelnosprawno5i to wyzwanie,

rozwijam swoje mo2liwoSci

i

zdolnoSci"

- organizator: Fundacja Edukacji i
Wspomagania Rozwoju "EVOLVER"
w Chorzowie ze Srodk6w
Paf stwowego Funduszu Rehabilitacj i
Os6b Niepelnosprawnych

Celem projektu bylo prowadzenie zajg(
ukierunkowanych na zwigkszenie samodzielnoSci
os6b niepelnosprawnych, pobudzanie
wszechstronnego rozwoju zwlaszcza w sferze
poznawczej i osobowoSciowej, wdrazanie do

podejmowania samodzielnych wybor6w,
podnoszenie poziomu samoakceptacji oraz
zaspokaj anie potrzeb emocjonalnych.
Grup4 docelow4 stanowilo

Koszt dofinansowania

2l tczni6w.

i realizacii:

4o

150 937,00 zl (wynagrodzenie terapeut6w, zakup
iuuruuy uys4ALyvz[Jrvu
Festyn rodzinny ph. ,,Sil4 dziecka jest

rodzina"

-

realizator

-

Stowarzyszenie naRzecz

Wspierania Os6b Niepelnosprawnych
,,Pod Skrzydlami" w Sok6lce
ze Srodk6w Wojew6dztwa Podlaskiego
poprzez Regionalny OSrodek Polityki
Spolecznej w B ialymstoku
,,Wielkie Swigto Malego Czlowieka" -

Przeglqd TworczoSci Arrysrycznej

Dzieci
i Ml o dzieZy N i epelno sprawnej
Podlasia - realizator- Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania Os6b

Niepelnosprawnych,,Pod Skrzydlami"
ze Srodk6w Wojew6dztwa Podlaskiego
,,Wakacy1'na przygoda

rehabilitacj4"
orgarizator Stowarzyszeni e na Rzecz
Wspierania Os6b Niepelnosprawnych
,,Pod Skrzydlami" w Sok6lce

-

ze Srodk6w Paristwowego Funduszu

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych
poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
w Rodzinie w Sok6lce
6lkolonie z r ehabilitacj q"
orgarizator
- Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Os6b
Niepelnosprawnych,,Pod Skrzydlami"
,,P

w Sok6lce
ze Srodk6w Wojew6dztwa Podlaskiego

poprzez Regionalny OSrodek Polityki
Spolecznej w B ialymstoku

Celem projektu bylo zwr6cenie szczeg6lnej uwagi na
doniosl4 rolg rodziny oraz zwigkszenie wiedzy
rodzic6w os6b niepelnosprawnych na temat
postgpowania w sytuacjach trudnych.
Grupg docelow4 stanowilo 150 os6b.

WartoSi projektu: 3 323,04 zl,w tym wklad wlasny
finansowy - 243,04 zl iwHad wlasny osobowy 680,00 zl.
Celem projektu bylo zorganrzowanie imprezy o

charakerze regionalnym -,,Wielkie Swigto Malego
Czlowieka" - Prueglqd Tw6rczoSci Artystycznej

Dzieci iMlodzie?y.

Grupg docelow4 stanowilo okolo 200 os6b.

8 143,20 zlw tym wklad wlasny
493,20 zl, wHad wlasny osobowy - 2

WartoSC projektu:

finansowy
650,00 zl

-

Gl6wnym celem projektu bylo zorganizowanie
aktywnego wypoczynku niepelnosprawnym
podopiecznym.
Grupg docelow4 stanowilo 23 podopiecanych

WartoSi projektu: 13 706,52 zl, w tym wklad wlasny
-7 066,52 zl.

Celem projektu bylo wyr6wnywanie szans

edukacyjnych podopiecznych niepelnosprawnych
intelektualnie i z avlyzmem poprzez m.in. rozwijanie
umiej gtro5ci komunikacyj nych.
Grupg docelowq stanowilo 23 podopiecznych.
WartoSd projektu: 12 676,12
4 826,12 zl

zl,w tym wklad wlasny

-

-

Gt6wnym celem projektu pn. ,,P6lkolonie z
rehabilitacj 4" bylo zor ganizowanie aktywnego
wypoczynku niepelnosprawnym podopieczrym.

Niepelnosprawnych,,Pod Skrzydlami"

Projekt byl wkladem wlasnym do projektu

w Sok6lce

,,Wakacyj na p rzy go da z rehabllitacj4"

,,P6lkolonie z rehabilitacjq"
orgarizator - Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Os6b

ze Srodk6w Wojewody Podlaskiego
p

oprzez Kuratorium O5wiaty

.

Grupg docelowQ stanowilo 23 podopiecznych.

-3

940,00 zl

w Bialymstoku

WartoS6 projeknr (dofinansowania)

,,Wsparcie otoczenia os6b

Celem projektu bylo zorganizowanie i
przeprowadzenie szkoleri i warsztat6w dla czlonk6w
rodzin os6b niepehrosprawnych, opiekun6w, kadry i
wolontariuszy bezpoSredni o zaangaZowanych w
proces rehabilitacji zawodowej lub spolecznej os6b

niepetnosprawnych w przezwycigZaniu
trudnoSci" - realizator Stowarzyszeni e na Rzecz Wspierania
Os6b Niepelnosprawnych,,Pod
Skrzydtami" w Sok6lce
ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych
poprzez Regionalny OSrodek Polityki
Spolecznej w Bialymstoku

niepelnosprawnych.
Grupg docelow4 stanow'ilo 20 nauczycieli
rodzic6w.

i l0

4r

Warto5d projeknr: l0 153,37 z),w tym wklad wlasny
finansowy: 533,37 zL orazwklad wlasny osobowy:
620,00 zl

W 2019 r. w ramach ,,Lokalnego programu

wspierania edukacji uzdolnionych uczri6w szk6l
ponadgimnazjalnych, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Powiat Sok6lski" przyztano:

o
o

w II semestrze roku szkolnego 201812019 (tj. od stycznia do czerwca 2019 r.) - 152 stypendia,
w tym 45 stypendi6w naukowych oraz 107 stypendi6w sportowo - artystycznych,
w I semestrze roku szkolnego 201912020 tj. od wrze6nia 2019 r. do stycznia 2020 r.- 145
stypendi6w, w tym 72 stypendia naukowe oraz73 sportowo- artystyczre

W 2019 r. prryznano 12 nagr6d Starosty Sok6lskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
nauczycielom szk6l i plac6wek, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Powiat Sok61ski, w kwocie po
2 100,00 zlkaZda.tr 4czna kwota przezrraczorra na nagrody lo 25 200,00 zl.
sprzyjaj1ce 6rodowisko uczenia sig w 2019 r. zrealizowal szereg
inwestycji w plac6wkach oSwiatowych tworz4c bezpieczre i higieniczre warunki pracy i nauki tj.:

Powiat Sok6lski dbaj4c

o

1) Zesp6l Szk6lw Sok6lce:

.

wymiana centralnego ogrzewania, lamp oSwietleniowych, monta2 paneli fotowoltaicznych,
w ramach projektu ,,Odnawialne Lr6dla energii w budynkach szkolnych Powiatu
(ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Regionalnegs +20
Sok6lskiego"
737 900,00
000,00 zl zPowrattt Sok6lskiego),
wyposa2enie pracowni w sprzgt informatyczny - 89 720,00 zl,
wyposa2enie stanowiska pracy dla os6b niepelnosprawnych ( zakup mebli i notebook6w) finansowaneprzez PFRON 43 394,96 z++ 10969,L3 zlzPowiatu Sok6lskiego,
Zesp6lSzk6lZawodowych im. E. Orzeszkowej w Sok6lce:
remont pomieszczeri biblioteki i ksiggowoSci - 8 000,00 zl,
Specjalny O6rodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sok6lce:
przebudowa podjazdu przed wejSciem do O6rodka - 15 000,00 zl,
Zesp6l Szk6l im. gen. N. Sulika w D4browie Bialostockiej:
monitoring szatni -7 500,00 zl,
remont w internacie (kor5tarz, tazienki) 13199,00 zl,
meble i sprzgt do internatu - 41 206,00 zl.

-

zl

.
.
2)
3)

4)

\rI.

o
o
o
o
o

-

ZDROWIE

Zadaria Powiatu w zakresie ochrony zdrowia obejmuj4 m.in.: tworzenie

strategii

i planowanie polityki ochrony zdrowiana terenie powiatu oraz podejmowanie dzialafi z zakrestpromocji
i profilaktyki zdrowia. Ponadto prowadzi sprawy z zak,rest ochrony i promocji zdrowia. tj. prowadzenie

spraw zwi4zanych z nadzorem nad samodzielnym publicznymi zakladami opieki zdrowotnej,
opracowani e i realizacjg powiatowych program6w zdrowotnych oraz opracowanie sprawozdaw czolci z
realizacji program6w zdrowotnych prowadzonych na terenie powiatu, realizacja zadari wynikaj 4cych z
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w szczeg6lnoici przez opracowywanie i realizacjg
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustalanie harmonogramu dy2ur6w aptek
og6lnodostgpnych na terenie powiatu oraz sprawowanie nadzoruw tym zakresie.

Powiat Sok6lski jest podmiotem tworz4cym dla:
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o
.

Samodzielnego Publicznego Zakladl Opieki Zdrowotnej w Sok6lce, ul. Sikorskiego 40,

Samodzielnego Publiczrego Zal<la&t
ul. Sklodowskiej-Curie 15,

.

Opieki Zdrowotnej w D4browie

Samodzielnego Publicznego Zakladu Pielggnacyjno-Opiekuriczego

Bialostockiej,

w

Krynkach,

ul. Grodziefska 40.
Powiat sok6lski przyczynil sig do realizacji inwestycji i projeh6w tj.

i Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Sok6lce" w ramach, kt6rego
zakupiono sprzgtu medyczny o warto$ci I 081 061,44 zl, w tym Wojew6dztwo Podlaskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dotacja w kwocie - 898 007'99 zl, Srodki wlasne
Ginekologiczno-Polo2niczym

Zakladt - 183 053,45 zl.

przyczynq dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokilce" - warto66 inwestycji przewidzianej na
lata 2Ol8 - 2O2O - 24 786 439,20 zI. W roku 201 9 wykonano roboty budowlane na l4czn| kwotg
3 987 154,58 zl, w tym: Wojew6dzwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
752 509,96 zl, Powiat Sok6lski dotacja w kwocie - 2 384 836,28 zl, Srodki
dotacja w kwocie

-

wlasne Zakladu- 849 808"34 zl.

Gl6wne cele projektu to:

o
o
o
o
.

wzrost udziatu jednostki w rjmku medycznym,
rozw6j potencjalu badawczego i szkoleniowego jednostki,
udoskonalenie, podniesieniejakoSci Swiadczefi,
zwiQkszenie udzialu innowacji technologicznychw procesie Swiadczenia uslug,
lepsze dostosowanie do potrzeb pacjent6w.

w Sok6lce" - wartoS6 inwestycji 167 267,10 zl, w tym'. Wojew6dztwo Podlaskie - Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego dotacja w kwocie - ll4 844148 zl, Srodki wlasne ZaVJad.o
52 422,62 zl.

SP ZOZ w Sok6lce w planie inwestycyjnym na 2Ol9 r. zaplanowal 9 zadah na lqczn4
kwotg: 17 816 240,54 zl. Z polrod zaplanowanych zadart Zaklad zrealizowal 8 na kwotq
5 3Ol 728,29 zl. Opr6cz zadah wy2ej wymienionych zrealizowano:

.
o
.
1
.

zakup

i

monta? drmtiprzeciwpoZarowych,

wykonanie systemu oddymiania przeciwpoLarowego,
zakup licencji programowania dot. sprawozdawczoSci do NFZ,
zakup aparatu EKG

-

na potrzeby SOR,

zakup shavera artroskopowego.

2r6dlami finansowani a powy2szych przedsigw zi96 byly:

o
o
o
o

2 384 836,28 zl,
Wojew6dztwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoFundusz prewencyjny TUW PZUW - 7 000,00 zl,

Powiat Sok6lski

Srodki wlasne

-

-|

I44 529,58

zL.

|

765 362,43 zl,
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Jednego zadaniapn. ,,Przebudowa

i wyposa2enie Centralnej Sterylizatomi w

SP ZOZ

w Sok6lce"

nie udalo sig zrealizowa| zewzglgdu na niepozyskanie Srodk6w finansowych zb:udZettt paristwa.

Plan inwestycyjny SP ZOZ
kwotg 323 700,00 zl:

o
o
o
w

projekt pn. ,,Dostawa
Szpitala",

i

w D4browie Bialostockiq na 2019 r.

zaMadal inwestycje na l4cznq

montul nowej widny w istniej4cym szybie windowym w budynku

zakup sprzgtu medycznego do laboratorium,
Zakup sprzgtu rehabilitacyjnego.

Zrealizowano jedynie projekt pn. ,,DostawaimontuZnowej widny w istniej4cym szybie windowym
budynku Szpitala" za kwotg 256 824,00 zl.2r6dlami finansowaniabyllJn1d Marszatrkowski w

Biatymstoku kwota 150 000,00 zl oraz Srodki wlasne ZaMadtt
Rada Powiatu Sok6lskiego

w dniu 27

- 106 824,00 zl.

r. podjgla uchwalg nr X/76/2019 w sprawie
prryjgcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sok6lskiego na lata
20L9 - 2022. Gl6wnym celem programu jest zapewnienie osobom z zabtxzenrami psychicnymi
wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. Do celu gl6wnego przypisane zostaly cele szczegolowe
i zadaniaprzewidziane do realizacji zgodnie z harmonogramem wlmikaj4cym z Narodowego Programu
Zdrowia Psychicznego.Podzia* na cele szczegdlowe i zadaria przedstawia sig nastgpuj4co:

o

o

o
o
o

czertryca 2019

wspieranie dzialari orgaruzacjipozarzqdowych stru24cych rozwojowi form oparcia spolecmego
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi;

wsparcie organizacylne i finansowe lokalnych imprez integracyjnych, sportowych i
rekreacyjnych;
realizacja projekt6w kierowanych do os6b niepelnosprawnych;
organizacja ekspozycji prac uczestnik6w WTZ oraz uczni6w Specjalnego OSrodka
Szkolno - Wychowaw czego;
zwigkszenie udzialu zagadniefi pomocy osobom z zabtrzeniami psychicznymi w
dzialalnoSci powiatowych centr6w pomocy rodzinie.
udzielenie porad i wsparcia psychologicznego i prawnego ofiarom przemocy, katastrof i
klgsk 2ywiolowych orazw innych stanach kryzysu zagrahaj1cego zdrowiu psychicznemu.
szkolenia specjalist6w pracuj4cych w sektorze pomocy spolecznej w celu podnoszenia ich
wiedzy i kompetencji.
realizacja dzialafi wynikaj4cych z Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2020. Program
oddzialywaf, korekcyjno - edukacyjnych dla os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie.
zwiQkszenie dostgpno5ci rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego
szkoleri zawodowych dla os6b niepelnosprawnych, w tym z zabttrzeniami psychicznymi.

i

kampania szkoleniowo - informacyjna adresowana do pracodawc6w, promui4ca zatrudnienie
os6b niepelnosprawnych, w tym z zabtxzeniatrri psychicznymi;

zwigkszenie udzialu zatrudnienia os6b
powiatowych urzgd6w pracy;

z

zabrrzeniarni psychicznymi

w

dzialalno5ci
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o

wspieranie rozwoju dzieciirrr\odzielyprzezPoradnie Psychologiczno - Podagogicanepoprzez
udzielanie dzieciom i mlodzieLry oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno -

pedagogiczrej;

o

udzielanie pomocy psychologiczno

-

pedagogicznej dzieciom

i

nrtodzie|y w przedszkolach,

szkolach i plac6wkach;

o
o

progpmy i zajgciaedukacyjno - profilaktyczne skierowane do dziecirmlodzieLy.
akcje informacyjne, promuj4ce i upowszechniajqce Lrycie bez firyw eki!
prowadzenie SpecjaLnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Sok6lce;
wsparcie Warsztat6w Terapii Zajgciowej w Sok6lce i D4browie Bialostockiej.

DzialaniaZespolu realintjqce Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sok6lskiego
na lata 2}lg - 2022 sq ukierunkowane na zwigkszenie integracji spolecznej os6b z zaburzeniarti
psychicznymi r6znych form opieki i pomocy niezbgdnych do lycia w Srodowisku rodzinnym i
spolecznym, aktywizacjg zawodow4 oraz promowanie zdrowego stylu zycia.

VII. zADAI\IA PowIATU SOK6LSKIEGO WYKOIYYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI
ORGAI\IZACYJNE POWIATU SOKoLSKTEGO

1.

Przeciwdzialanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

Zarzyd Powiatu Sok6lskiego wykonuje zadanta z zahest przeciwdzialaniu bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy. lnstytucja realinj4ca ww. zadanie na terenie powiatu jest
powiatowy tJrz1d Pracy w Sok6lce. W 2Ol9 r. lJrzqd realizowal zadatia wymienione
w ustawie z dfia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynlo pracy' Zgodrie z
powy1sz4ustaw4 Powiatowy lJrz1d Pracy w Sok6lce Swiadczyl uslugi r5mku pracy tj. poSrednictwo
pru"y, poradnictwo zawodowe oraz organizacje szkoleri. Ustugi te byty wspierane okreSlonymi
instrumentami rlmku pracy, do kt6rych zaliczamy: ksztalcenie ustawiczne pracownik6w i
pracodawc6w, aktywizacja zawodowa os6b bezrobotnych w ramach staZu, prace interwencyjne, roboty
publiczre, jednorazowe Srodki na podjgcie dzialalnoSci gospodarczej, refundacja koszt6w
wyposa,Zenialdoposa:Zenia stanowiska pracy, prace spolecznie ]uiryteczne.

poziom bezrobocia w rejonie dzialaniaPowiatowego Urzgdu Pracy w Sok6lce wg stanu na koniec
grudnia 2Ol9 r.wyni6sl 2727 os6b,w tym 1117 kobiet i byl o 318 os6b rriilszy od stanu zkohca grudnia
201 8r.

Stan bezrobocia na koniec grudnia Z0l9 r. byl wyhszy o

8

1 os6b

w por6wnaniu z kofrcem listopada

2019 r.
o/o) przedstawia tabela nr 1. Natomiast
Liczbg os6b bezrobotnych (tys.) oraz stopg bezrobocia (w
liczbqzarejestrowanych bezrobotnych wg wieku i czasu pozostawaniabezpracy (stan na 31.12.2019 r.)

przedstawia tabela nr 8
oraz

Tabela 8. Lbzba os6b

Wyszcze96lnienie

POLSKA
WOJ. PODLASKIE

benobocia

Liczba os6b bezrobotnYch
zarejestrowanYch
(tvs.)

Stopa bezrobocia

(%\

stan na

stan na

stan na

stan na

31.12.2018 r.

31.12.2019 r,

31.12.2018 r.

3t.t2.2019 r

968 t,9

866,4

5,8

\)

36,8

33,3

7,8

6,9

45

3,0

POW. SOKOLSKI

2,7

10,0

11,1

Tabela 9. Liczba zarejestrowanych benobotnych wg wieku i czasu pozostawiania

bez

praqt

na 31.12.2019

Wiek

Liczba bezrobotnych
og6lem
%;o og6ht
Razem
bezrobotnych

ztego wg czasu pozostawania bez pracy
(w miesi4cach)

do6

6-12

t2-24

pow.24

57

50

45

JI

142

1

- do25lat

372

13,6yo

220

- 25-34

7tt

26,lyo

247

- 35-44

592

21,7yo

t97

88

118

189

- 45-54

526

19,3o

l3l

78

98

219

- 55-59

305

ll,2yo

65

37

63

140

- 60 i powy2ej

22t

8,ly;o

26

l7

33

t45

2727

100,00%

32,s%

l4,gyo

l8,5oA

34,1%o

Og6lem

1

91

Najliczniejszq grqpQ bezrobotnych stanowili bezrobotni w wieku 25-34 laitt - 26rl o/, og6\u
zarejestrowanych, tj. 711 os6b i w wieku 3544 lrtt - 2lr7 "h og6tu zarejestrowanych,
tj.592 osoby. Wg stanu na koniec grudnia 2019 r.na2727 zarejestrowanych os6b bezrobotnych,liczba
kobiet wynosila llll, co stanowilo 4lYoog6h zarejestrowanych bezrobotnych. Najwigksza liczba os6b
bezrobotnych jest w trzech miejskich o5rodkach powiatu tj. M i Gm. Sok6lka, M i Gm. D4browa
Bialostocka i M i Gm. Suchowola.

r. Powiatowy Urzqd Pracy w Sok6lce posiadal 1204 miejsc pracy
aktywizacji zawodowej, w tym: ok. 47,loh stanowily oferty subsydiowane w tym: prace
interwencyjne, roboty publiczne, staze, prace spolecznie aLyteczre, wyposa2enia/ doposazenia

i

Od pocz4tku 2019

stanowiska prucy, oraz 52r9o/o stanowily oferty pracy niesubsydiowanej.

Powiatowy Urz4d Pracy

w

Sok6lce

w

2019

r.

realizowal nastgpuj4ce projekty

i programy:

Projekt pozakonkursowy realizowany byl ze Srodk6w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Spolecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j (POWER) 2014-2020, OS
priorytetowa I: Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 : Wsparcie os6b mlodych pozostaj4cych bez
pracy na regionalnym r,/nku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddzialanie I . 1 .1 Wsparcie udzielone
z Europejskiego Funduszu Spoleczrego.

Celem projektu bylo zwigkszenie mo2liwoSci do zatrudnienia 196 os6b mlodych do
29 roku irycia, pozostaj4cych bez pracy w powiecie sok6lskim. W ramach przymarrych Srodk6w
wsparciem objgto 210 os6b.

Beneficjentami projektu byty osoby mlode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepelnosprawno6ciami, zarejestrowane w Powiatowym lJngdzie Pracy w Sok6lce jako bezrobotne,
w szczeg6lnoSci naleZ4ce do tzw. mlodzieZy NEET (czyli zgodnie z definicj4 przyjQt4w POWER 20142020 nie tczestnicz4ce w ksztalceniu i szkoleniu).

Budiet:

zl,w tym dofinansowanie zUE:1530 047,00 zl
Okres realizacjiprojektu: 01.01.2019 r. -31.12.2019 r.
1 815 433,00
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projekt pozakonkursowy zrealizowany ze Srodk6w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Spolecmego, w ramach Regionalnego Progrcmu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlasttego2014-2020,
Ospriorytetowa II: Przedsigbiorczoll i aktywnoSd zawodowa, Dzialane 2.1 Zwigkszanie zdolnoSci
pracy, prTy
zatrudnieniowej os6b pozostaj4cych bez zatrudnienia oraz os6b poszukuj4cych
wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy orazwspieranie mobilnoSci zasob6w pracy.
pozostaj4cych bez
Celem projektu bylo zwigkszenie zdolno6ci do zatrudnienia 149 os6b od 30 r.2.
pracy w powiecie sok6lskim. W ramach przynnnychSrodk6w wsparciem objqto 160 os6b'
pozostaj4ce
Beneficjentami projektu byty osoby w wieku 30 lat i wigcej (tj. od dnia 30 urodzin)
w
Sok6lce, w
Pracy
jako
bezrobotne w PowiatowymlJrzqdzie
poza rynkiem pracy, tj. zarejestrowane
niskich
iyrn, orouy dlugotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i wigcej, osoby niepelnosprawne, o
kwalifikacj ach, kobiety.

Budiet: I

uE:
r. - 31.12.2019 r.

402 305,00 zl, w tym dofinansowanie z

Okres realizacji projektu: 01.01.2019

1 191 959,00 zl

W maju 2018 r. Powiatowy lJrz1dPracy w Sok6lce opracowal i skierowal do MRPiPS wniosek o
przyztaniedodatkowych Srodk6w zrezerry Funduszu Pracy na realizacjq programu skierowanego do
os6b bezrobotnych z region6w wysokiego bezrobocia.

Warto 6 progftrmu: 1.03018 tys. zl, ztego;793,3 tys. zI - Srodki zrezerry MRPiPS; 23715 tys. zl

-

Srodki

Funduszu Pracy zlimitu 2019 r. Z programu skorzystalo 119 os6b'

Celem programu byla aktywi zaclazawodowa os6b bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym
tJrzgdziePiacy w Sok6lce, poprzezudzielenie kompleksowego wsparcia w wejSciu na rynek pracy i w

uzyskaniu zatrudnienia.
Okres realizacjiprogramu: liniec 2018 r.

-

31 marzec 2019

r'

W maju 2018 r. Powiatowy lJrzqdPracy w Sokolce opracowal i skierowal do MRPiPS wniosek o

przyztaniedodatkowych Srodk6w zrezerwy Funduszu Pracy na realizacjq progrcmu skierowanego do
os6b bezrobotnych zamieszkuj4cych na wsi.
zl Srodki
Warto66 proglamu: 749,5 tys. zl, ztego:558,3 tys. zl - Srodki zrezerwy MRPiPS; 191,2 tys' Funduszu Pracy

zlimitu 2Olgr.Zprogramtt skorzystalo

100 os6b'

poprzez
Celem programu byla aktywizacjazawodowa os6b bezrobotnych zamieszkuj4cych na wsi
udzielenie kompleksowego wsparcia w wej5ciu na rynek pracy i w uzyskaniu zatrudnienia.
Okres realizaciiprogramu: lipiec 2018 r.

-

31 marzec 2019

r'

W sierpniu 2018 r. Powiatowy lJrz4dPracy w Sok6lce opracowal i skierowal do MRPiPS wniosek
o prryrnuiie dodatkowych Srodk6w z rezerwy Funduszu Pracy na realizacjq programu skierowanego
do os6b bezrobotnych z region6w wysokiego bezrobocia'

tego:427,2 tys. zl- Srodki z tezer\Ny MRPiPS;
Srodki Funduszu Pracy zlimitu 2Ol9 t. Z programu skorzystalo 71 os6b'

wartos6 programu: 618,3
191,1 tys. zl

-

tys. zl, z
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Celem progftrmu byla aklywizacja zawodowa os6b bezrobotnych os6b

bezrobotnych,

zarejestrowanych w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Sok6lce, poprzez udzielenie kompleksowego
wsparcia w wej6ciu na rynek pracy i w uzyskaniu zatrudnienia.
Okres realizacjiprogramu: wrzesieri 2018 r.

-

31 marzec 2019

r.

W lutym 2019 r. Powiatowy Urz1d Pracy w Sok6lce opracowal i skierowal wniosek do MRPiPS o
przyznanie dodatkowych Srodk6w Funduszu Pracy zrezer:wy,narealizacjg programu skierowanego do
os6b bezrobotnych bgd4cych dtu2nikami alimentacyj nymi.

WartoS6 programu: 19219 tys.

zl -

Srodki

z

rczerwy MRPiPS.

Z

programn skorzystalo

21 os6b.

Celem programu byla aktywizacja zawodowa bezrobotnych dluinik6w alimentacyjnych poprzez
udzielenie kompleksowego wsparcia w wejSciu na rynek pracy i w uzyskaniu zatrudnienia.
Okres realizacji programu to: 0L kwiecief 2019 r.

-

31 erudzief 2019 r.

Sok6lce opracowal i skierowal wniosek
do MRPiPS o prryznanie dodatkowych Srodk6w Funduszu Pracy z rezerwy, ta realizacjg programu
staZy w plac6wkach ARiMR. Przyznata zostala wnioskowana kwota ti. 3lr4 tys. zl . Z programt

W lutym

2019

r.

Powiatowy

lJn}d Pracy w

skorzystalo 5 os6b.

Celem progftrmu byla aktywizacja zawodowa os6b dlugotrwale bezrobotnych poprzez udzielenie
kompleksowego wsparcia w wejSciu na rynek pracy i w uzyskaniu zatrudnienia.
Okres realizacjiprogramu to: 01 kwiecierf, 2019 r.

-

31

grudzief 2019 r.

W kwietniu 2019 r. Powiatowy lJrz4dPracy w Sok6lce opracowal i skierowal do MRPiPS wniosek
o przyznanie dodatkowych Srodk6w z rezerwy Funduszu Pracy na realizacjg programu skierowanego
do os6b bezrobotnych zamieszkujqcych na wsi. Prryznana zosta\a kwota 200,0 tys. zl. Z programtt
skorzystalo 28 os6b.
Celem programu byla aktywizacja zawodowa os6b bezrobotnych zamieszkujqcych na wsi popr4el

udzielenie kompleksowego wsparcia w wejiciu na rynek pracy i w u4yskaniu zatrud.nienia
Okres realizacji programu: 31 mai 2019 r. - 31 erudziefi 2019 r.

W lutym 2019 r. Powiatowy Urz1dPracy w Sok6lce w odpowiedzi na nab6r wniosk6w narealizacje
projekt6w w 2019 r. w ramach ,,Programu wyr6wnania r6imic migdzy regionami III" opracowal i
skierowal do Oddzialu Podlaskiego PFRON wniosek o dofinansowanie ze Srodk6w PFRON projektuw
ramach obszaru G.

czerwca 2019 r. pomigdzy Paristwowym Funduszem Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych a Powiatem Sok6lskim zosta\a zawarta Umowa nr WRR/0001851101D
o dofinansowanie ze Srodk6w PFRON realizacji pdektu,Bez barier (III)".
Celem projektu byla aktywizacja zawodowa niepelnosprawnych os6b bezrobotnych z powiatu
sok6lskiego w 2019 roku poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w wej6ciu na rynek pracy i w

Dnia 14

uzyskaniu zatrudnienia.
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Okres realizacjiprogramu to:

@

Warto5( projektu: 91350,00 zl, w tym 90 000,00 zl na aktywizacjq zawodow4. Ze wsparcia
skorzystaly 2 osoby niepelnosprawne, kl6re zostaty zatrudnione w ramach wlposaZenia stanowiska
pracy.

W lipcu 2019 r. Powiatowy tJrzqdPracy w Sok6lce opracowal i skierowal do MRPiPS wniosek o
prryznanie dodatkowych Srodk6w zrczerwy Funduszu Pracy na realizacjg programu skierowanego do
os6b bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

Warto56 programu: 257,5 tys. zl - Srodki z rezer\Ny MRPiPS. Z progtatttt skorzystalo
3l os6b. Celem programu byla aktywizacja zawodowa os6b bezrobotnych, zarejestrowanych
w Powiatowym lJrzgdzie Pracy w Sok6lce, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia
w wej6ciu na rynek pracy i w uzyskaniu zatrudnienia.
Okres realizacjiprogmmu: 01 wrzesierf, 2019 r.

-

31 erudzief 2019 r.

Powiatowy IJrz1d Pracy w Sok6lce opr6cz 6rodk6w wynikaj4cych z realizowanych projekt6w i
program6w posiadal Srodki Algorytmu, Srodki Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Srodki
Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych. Zestawienie ir6del finansowania
aktywnych form przeciwdzialantabezrobociu w powiecie sok6lskim przedstawia tabela nr 3.
bezrobociuw 2019r.

Tabela l0.2r6dta

Limit [zll

Zr6dlt finansowania
EFS -,,,Aktywizacja os6b mlodych ...(V)"
EFS -,,Klucz do zmian (V)"
Program ztezerwy MRPiPS,J.[owa droga (II)" z 201 8r.
Program zrczer\Ny MRPiPS,,Praca sig oplaca" z20l8r

1 815 433,00

I 402

305,00
191 251,00

237 486,00
191 082,00

Program zrezer\Ny MRPiPS ,,Grunt to praca" 22078r
Program zrezeriry MRPiPS
,plu2nicy (II!" 2 2019r
Program zrezer\Ny MRPiPS ,,Czas na staZ (Il)" z20l9r
Program zrezervy MRPiPS ,J'[owa droga (II!" z20l9t.
Program zrezerwy MRPiPS ,,Grunt to praca (II)" z20l9t.

192 900,00

|

Algorytm
Razem Fundusz Pracy:
KFS
PFRON
,,Bez barier

5 899 100,00

443 900,00
230 000,00
90 000,00

(III)"
Razem:

'

31 400,00
200 00,00
257 500,00
379 743,00

6 663 000,00

dane wlasne PUP w Sokilce

Zaidtnjn realizowane

W

grudniu 2OIg

n

tzecz os6b niepelnosprawnych

r. w Powiatowym

lJrzgdzie Pracy

w Sok6lce zarejestrowanych byto

155 os6b niepelnosprawnych, ztego 149 os6b ze statusem bezrobotnego, 6 os6b poszukuj4cych pracy'

Zasilek dla bezrobotnych otrzymywalo 11 os6b niepelnosprawnych. Osoby niepelnosprawne bezrobotne stanowily -5,5o og6lu zarejestrowanych bezrobotnych. Aktywizacjq os6b
niepelnosprawnych przedstawia tabela nr 4
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Tabela 11.

os6b

w 2019 r,

O96lem

Wyszcze96lnienie

1.

Podjgcie pracy subsydiowanej z tego:

18

18

0

prace interwencfne

J

J

0

roboty publiczne

9

9

0

podj gcie dzialalnofui gospodarczej

0

0

0

doposa2enie/wyposa2enie stanowisk pracy

0

0

0

5

5

0

I

I

0

63

63

0

prace sezonowe

34

34

0

podj gcie dzialalnoSci gospodarczej

0

0

0

4

4

0

szkolenia/bonu szkoleniowego

0

0

0

staZu/bonu sta2owego

4

4

0

prac spoleczrie firytecnrychlw ramach

0

0

0

85

85

0

na miejscach pracy refundowanych ze

Srodk6w PFRON
na miejscach pracy refundowanych ze

,

3.

w tym:
poszukuj4ce
pracy nie
posiadaj4ce
pozostaj4ce
stafus
bezrobotnego
w
zatrudnieniu

(rodk6w FP (1 50fl
Praca niesubsydiowana w tym:

Rozpoczgcie:

Razem:
dane vvlasne PUP w Sokhlce

2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastgpczej, wspieranie os6b niepelnosprawnych

W imieniu Zarzq$t Powiatu jako

jednostka organizacyjna Powiatu Sok6lskiego Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Sok6lce realizuje zadania publiczne oraz zadania zlecote przez
administracj g rz1dow1z zak.rest: pomocy spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej,
polityki prorodzinnej ,przeciwdzialaniaprzemocy w rodzinie oraz wspierania os6b niepelnosprawnych.
W ramach zadafiujgtych w Strategii Rozwi44nwania Problem6w Spolecznych w Powiecie Sok6lskim
na lata 2014-2020, zatwierdzonej Uchwalq nr XXXIV/23012014 Rady Powiatu Sok6lskiego z dnia 18
czerwca 2014r., Powiatowe Centrum realizuje zadania zmierzajqce w kierunku zapewnienia
prawidlowego funkcjonowania pomocy spolecznej oraz rehabilitacji spolecznej i zawodowej os6b
niepelnosprawnych.

z

Programem ,rRodzina 500 plus" dla 62 dzieci do ukoticzenia 18 roku 2ycia
przebywaj4cym w piecry zastgpczej i Rodzinnym Domu Dziecka prryznano dodatek wychowawczy
w wysoko6ci 500 zl miesigcznie. N-4cnrie wyplacono 746 Swiadczeri na kwotg 367 929,00 zl.
Zrealizacjirz4dowego programu ,,Dobry Start" wyplacono jednorazowe Swiadczenie w wysoko6ci po

W zwi4zku

300 zl dla 56 uczni6w przebywajqcych w pieczy zastgpczej oraz os6b usamodzielniaj4cych sig w
nvi4zk:: zro4)oczeciem roku szkolnego. Na ten cel wydatkowano kwotq 16.800 zl.
ramach realizacji ,fowiatowego programu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

w

przeciwdzialania przemocy w rodzinie orazochrony ofiar na lata20l6-2020" wydalo i rozpowszechnilo
informator zawieral1cy adresy i numery telefon6w, gdzie osoby doztajqce przemocy i osoby stosuj4ce
przemoc mog4 uzyska6 pomoc w Srodowisku lokalnym. W okresie wrzesiefi - listopad 2019 r.,

5o

zrealizowano zajgcia korekcyjno-edukacyjne dla os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie. Udzial w
zajgciachwziglo 10 os6b, ukofczylo 6. Koszt realizacjiwyni6str 7 420,00 zl.
W 2019 r., funkcjonowalo 66 rodznzastgpczych, w kt6rych przebywalo 90 dzieci oraz I rodzinny
dom dziecka, w kt6rym w ci4gu roku przebywalo 9 dzieci. Wydatki na Swiadczenia dla rodzin
zastgpczych prowadz4cej rodzinny dom dziecka na pokrycie koszt6w ttrrymania dzieci
w rodzinach/rodzinnym domu dziecka wyniosly 870 510,61 zl, nie licz4c dodatk6w wychowawczych
wyplacanych ze Srodk6w z bud2etu paristwa. Dodatkowe koszty w wysoko6ci 2 600,00 z\ dotyczyly

i

organizacji wypoczynku letniego dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastgpczej oraz
27 761,98,00 zlnapokrycie koszt6w mriqzanychzprzyjgciem do rodziny 12 dzieci. Ponadto 10 dzieci
pochodzqcych z terenu powiatu przebywalo w rodzinach zastgpczych zlokalizowanychpoza terenem
Powiatu Sok6lskiego. WysokoSd Srodk6w przekazanych przez PCPR na ich utrzymanie wyniosla
105.788,41 zl. Na pomoc na kontynuowanie nauki dla 8 usamodzielnianych os6b opuszczaj4cych

rodziny zastgpcze wydano 56 152,53 zl, na usamodzielnienie dla 7 os6b - 31 070,00 zl i na
zagospodarowanie dla 7 os6b - 11 039,00 zl. W ci4gu calego roku 24 dzieci z Powiatu Sok6lskiego
przebywalo w plac6wkach opiekuriczo-wychowaurczych poza terenem powiatu. Wydatki na ich
utr4manie wyniosty 974 069,88 zl. Na kontynuowanie nauki dla 9 os6b op'rszczqqcych plac6wki
opiekufczo-wychowawcze wydatkowano 31 135,00 zl, na Swiadczeria na usamodzielnienie dla 4 os6b
13 935,00 zl ana zagospodarowanie dla 2 os6b 3 t74,00 zL.

minionym roku na dofinansowanie zaopatrzeria w sprzgt rehabilitacyjny dla os6b
niepelnosprawnych wydatkowano kwotg 17.393,00 zl (6 wniosk6w), w tym kwotg 872,00 zl dla
I dziecka. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynioslo 50.000,00 zt
(41 wniosk6w), w tym 17.319,00 zl na dzieci (12 wniosk6w). Na zadanie z zatrest dofinansowania

W

zaopatrzeniaw przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze prryzrawarre osobom niepelnosprawnym

wydatkowano kwotg 279.187,00 zl (260 wniosk6w), w tym 74.539,00 zl na dzieci (33 wnioski).
Dofinansowanie likwidacji barier architeklonicznych, w komunikowaniu sig i technicznych koszt
dofinansowari 19 wniosk6w wyni6st 100.000,00 zl,zczego28.494,00 zlna6 dzieci.

-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowalo nastgpuj4ce programy celowe:

W ramach projekt6w realizowanych przez Powiat Sok6lski w ramach obszaru D, polegaj4cych
likwidacji barier transportowych zakupioio ta rzecz:

1.

Stowarzyszenia

Zajgciowej

w

na

Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,R.adoSd Zycia" Warsztat Terapii
D4browie Bialostockiej - zakupiono mikrobus 9-cio miejscowy (8+1)

przystosowany do przewozu os6b z niepelnosprawno5ci4 z mo2liwo6ci1przewo2enia I osoby
poruszaj4cej sig na w6zku inwalidzkim (wyposaZenie - tajazdy). Kwota dofinansowania

2.
3.

80.000,00 zl. Zprojekfi korzysta bezpoSrednio 29 os6b niepelnosprawnych.;
Stowarzyszenia Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,Razem" Warsztat Terapii Zajgciowej
w Sok6lce - zakupiono mikrobus 9-cio miejscowy (8+1). Kwota dofinansowania 70.000,00 z\.
Z projektu korzysta bezpo6rednio 15 os6b niepelnosprawnych.;
Specjalnego OSrodka Szkolno - Wychowawczego w Sok6lce - zakupiono autobus (19+1)
przystosowany do przewozu os6b z niepelnosprawno5ci4 z mozliwoSciq przewohenia2 os6b
poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich. Kwota dofinansowanra 193.725,00 zl. Z projektu
korzysta bezpoSrednio 20 os6b niepelnosprawnych.

W ramach programu pozyskano kwotg 192.404,20 zl,lKorqprzeznaczorto na realizacjg 31 wniosk6w
o dofi.nansowanie w ramach:

5r

l. Modulu I, w obszarach:

1)

2\

3)

4)
5)
6)
7)

2.

A1 - pomoc w zakupie i montaZu oprz:yrzqdowania do posiadanego samochodu - 1 wniosek,
81 - pomoc w zakupie sprzgtu elektroniczrego lub jego element6w oraz oprogramowania - 2
wnioski,
83 - pomoc w zakupie sprzgtu elektroniczrego lub jego elementfw oraz oprogramowania
adresowana do os6b z umiarkowanym stopniem niepetnosprawno6ci - 2 wnioski,
Cl - pomoc w zakupie w6zka inwalidzkiego o napgdzie elektrycznym - 1 wniosek,
C3 - pomoc w zakupie protezy kofczyny, w kt6rej zastosowano nowoczeste romri4zania
techniczre, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakoSci, adresowana do os6b ze stopniem
niepelnosprawno$ci - 3 wnioski,
C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napgdzie elektrycznym lub oprryrzqdowania
elektrycznego do w6zka rgcznego - I wniosek,
D - pomoc w utrzymaniu aktywnoSci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zaleimej, tj. dziecka bgd4cego pod opiek4 Wnioskodawcy, przebywaj4cego w Zlobku lub
przedszkolu albo pod inn4 tego typu opiek4 - I wniosek,

Modulu II

-

pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wy2szym

-

20 wniosk6w.

Na realizacjQ programu ,fiajgcia klubowe w WTZ" pozyskano kwotg 73.800,00 zl. Ze wsparcia w
ramach progrcmu skorzystalo 15 os6b niepelnosprawnych. Zajgcia realizowano w WTZ, prowadz4cych
dzialalno66 na terenie powiatu sok6lskiego, tj. Warsztat Terapii Zajgciowej przy Stowarzyszeniu Na
Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,RadoSi Zycia" w D4browie Bialostockiej oraz Warsztat Terapii
Zajgciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych,,R.azem" w Sok6lce.

PCPR kontynuowalo realizacjg projektu pn. finansowanego ze Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata20l42020 OS Priorytetowa VII Poprawa sp6jnoSci spolecznej , Dzialanie 7 .2. Romr6j Uslug Spolecznych,
Poddzialani e 7 .2.1 . Rozw6j ustug spolec mych i zdrowotnychnarzecz os6b zagroionych wykluczeniem
spolecznym.Terminrealizacjiprojektu:01.10.2018 -31.07.2021r.Celemprzedsigwzigciajestpoprawa
funkcjonowania rodzin zastgpcrychpoprzez objgcie rodziny uslugami wsparcia w wypelnianiu funkcji
opiekuriczo-wychowawczych oraz dzieci i mlodzie| zagto2onymi wykluczeniem spolecznym. Do
pierwszej edycji przyst4pilo: 13 rodzin zastgpczychi26 dzieci, w tym 10-ciu wychowank6w w wieku
15-24 lata, kt6rry zostali objgci dzialaniami m,iqzanymi z ich usamodzielnieniem w przyszlo6ci.
Calkowita wartoS6 projektu wynosi 943 04533 zl, w tym dofinansowanie 895 893,06 zl.

W 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sok6lce w roku 2019 ww. projekt nealizowalo w ramach
programu oslonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorz4du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie" edycja 2019 r. w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

Calkowity koszt projektu 76 380 zl (dotacja 51 480 zl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej, wklad wlasny 24900 zl). W ramach projektu zrealizowano: 2 konferencje dla kadr
realinq1cychzdania zzahestprzeciwdzialania przemocy w rodzinie, 5 spotkari wspieraj4cych dla kadr
realizuj4cych zdafia z zakrestt przeciwdzialmia przemocy w rodzinie, grupg wsparcia dla os6b
zagroaonych, doSwiadczaj4cych przemocy, Punkt Konsultacyjny dla ofrar przemocy, konsultacje
specjalistyczie w wymiarze 180 godzin: psychologa, prawnika, pedagoga, specjalisty pomocy
psychologicznej i interwencji kryzysowej; kursy specjalistyczne dla 2 pracownik6w PCPR z zakrest
przeciwdzialaniaprzemocy w rodzinie; diagrrozg os6b zagrohonych przemoc4 w rodzinie. W projekcie

52

wziglo \dzial 126 os6b zagrolonych, do5wiadczaj4cych przemocy oraz 109 os6b pracuj4cych w
instytucj ach realizuj 4cyc h dzialafia z zakre su przeciw dzialaria pr zemocy w rodzinie.

3.

T.arz1dzrnre drogami powiatowymi

W imieniu Zarz46t Powiatu Sok6lskiego Powiatowy Zarz4d Dr6g w Sok6lce zarz4dza sieciq
dr6g powiatowych na terenie powiatu sok6lskiego.
Powiatowy Zarz4d Dr6g w Sokolce zarzqdza sieci4 dr6g powiatowych, kt6rej lqcma dtugoSd
wynosi 882,230 km (848,622 km - drogi zamiejskie + 33,608 km - drogi miejskie), z czegol

o
a

drogi o nawierzchni twardej ulepszonej stanowi4

641,481 km:

drogi o nawierzchni twardej nie ulepszonej stanowi4 - 106,258 km.
- tlucmiowa
-

a

-

-

7

2,405

l<r,n,

brukowcowa- 33,853 hn.

drogi o nawierzchni gruntowej
- ulepszona - 97,089 km,
- nie ulepszona

-

37,402

-

134,491ktn:,

kn

Rodzaje nawierzchni dr6g powiatowych (km/%)

I

bitumiczna lbrukowcowatrtluczniowa trgruntowa ulepszona Igruntowa naturalna
gruntowa
ulepszona;

'101,749;12%

gruntowa naturalna;
4%

tluczniowa; 77,
9o/o

34,065:4o/o

Wykres 4. Rodzaje dr6g powiatov'ltch ]on/%o)

bitumiczna;
629,101:71o/o
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Nawierzchnie dr6g powiatowych (km/%)

I

twarda ulepszonal 1y6rda nieulepszsn6tr gruntowa

gruntowa; 141,038;
1

twarda
nieulepszona;
112,022;13o/o

twarda ulepszona;

629,101;71%

Wykres 5. Nawierzchnie dr6g powiatowych km/%r)

Tabela 12.

Lp.

Gmina

I

Sokdlka

2

Dqbrowa Bialostocka

3

Suchowola

4

w

powiecie sokilskim z

na

Dlugoici dr6g [kmJ
pminne

kraiowe

woiewddzkie

powiatowe

20,000

20,826

1

39,1 43

96,934

34,310

120,052

47,900

15,200

10s,149

91,906

Krynki

6,120

91,023

49,560

5

Szudzialowo

29,643

105,377

30,000

6

Jan6w

16,000

76,663

9t,000

7

Korycin

20,060

9,354

56,263

64,1

8

Kutnica

9,800

68,740

61,300

9

Nowy Dw6r

11,920

52,768

42,280

10

Sidra

13,660

66,983

58,000

18,720

68,580
Razem:

Og6lem:

Is,94%oJ

I

6l

157,033

882, I

[9,02%o]

[50,68%oJ

740,764 [100,00%oJ

l0

632,990
[36,36%oJ
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WYKAZ ROB6T INWESTYCYJNYCH ZLECONYCH W ROKU 2019
Lp.

q

Numer umowy

I
I

2IPZD/DR-

zawartej
umowy

Nazwa zadania

Wykonawca

E

ql

E.ES
pE3

c

N

J

4

5

10.05.2018r,

DROGART Dariusz Kirpsza,
Lipina 5, l6-100 Sokolka

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg
i rozbudowg dr.powiatowej nr 12538 na odc. D4browa
Bialostocka-Stock-R62anystok wraz z ci4giem

uil4tta2D0t8
/AneksNr I zdnia

zl

zl

zl

zl

7

8

9

l0

t68 510,00

168 510,00

07.02.20r%.1

I/PZD/DR-

12.04.2019r

DROGART Dariusz Kirpsza,
Lipina 5, l6-100 Sokolka

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg
12708 od DP nr 12698 - Horczaki
drogi powiatowej
Dolne - Horczaki G6me.

32 000o0

32 000,00

25.07.2019r.

Zaklad Budowy i Utrzymania

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg
drogi powiatowej nr l26lB na odcinku Sniczany-

49 200,00

49 200,00

fh6g Romuald Blahuszewski, 16100 Sokolka, ul. Witosa 106

Racewo.

5'195 156,24

5'195 156,24

306 109,10

306 109,10

ui/4ttUl/2019
3

4IPZD/DR.

ui/4trU5/2019
4

IIPZDIDR-

14.03.2019r.

Bit4tt2AD0t9

Unibep S.A.. ul.3 maja; 19,
100 Bielsk Podlaski

r

l7-

Przebudowa drogi powiatowej nr 12788 Ostr6w
Polnocny-Ostr6w Poludniowy-Ostr6w Nowy-Nowa
Swidzial6wka

-

G6rany na terenie Gmin Kqmki

i

Szudzialowo w Powiecie Sok6lskim.
5

8/PZDIDRBit41t2fi6/2018

29.11.2018r

/

AneksNrlzdnia
07.02.2019r.; Aneks

Nr 2 z dnia
29.03.2019r./

Strabag Sp.z.o.o. ul. Parzniewska
10,05-800 Pruszk6w

Przebudowa ukladu komunikacyjnego dr6g
i 13308 Jan6w- Trofim6wka Franckowa Buda Wyludki i drogi nr 13238 Jan6w-

powiatowych nr 13268

Budno-Nowinka na terenie Cmin Jan6w, Korycin i
Sidra w Powiecie Sok6lskim. CzgSd I - Przebudowa

drogi powiatowej nr 13238 na odcinku BudnoNowinka.

o
o

6

lnn2zdr.
2

6l

za

rowerowo-pieszym

20.1 1.2018r., Aneks

o
o
I

o

-Eo
a6l
,ao
aao

a

o

)

WartoSt

Cena
jednostkowa

c
c
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6

9IPZDIDR-

29. I I .2018r.

Bt41t2t16t20r8 I
AneksNr I zdnia

Strabag Sp.z.o.o. ul. Parzniewska

10,05-800 Pruszk6w

430 629,8t

430 629,81

4 349 6s0,86

4 349 650,86

Utwardzenie kostkq betonow4 pobocza w ul.
Malysz6wka w D4browie Bialostockiej

99 814,50

99 814,50

Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 12908 w m.
Nowinka na dzialce nr 86/1.

t46

146 371,97

Rozbi6rka i budowa mostu przeznekE Sloja w m.
Nowinka w km rob. l+374,30 w ci4gu drogi
powiatowej Nr 12908 od drogi 674 - Sl6jka - Nowinka
- droga nr 12898 wraz z dojazdami.

2 s33 800,34

2 533 800,34

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
"Rozbi6rka i budowa mostu przez rzekg Sloja w m.

l8 450,00

t8

Przebudowa ukladu komunikacyjnego dr6g
i 13308 Jan6w- Trofim6wka Franckowa Buda - Wyludki i drogi nr 13238 Jan6w-

powiatowych nr 13268

Nr 2 z dnia

Budno-Nowinka na terenie Gmin Jan6w, Korycin i
Przebudowa
Sidra w Powiecie Sok6lskim. CzgSC

29.03.2019r./

drogi powiatowej nr 13268 ul. Trofimowska w m.

07.02.2019r.; Aneks

II

Jan6w.
7

IO/PZDIDR-

29.11.2018r.

Bt/4ll2l16n0l8 I
AneksNrlzdnia

Strabag Sp.z.o.o. ul. Parzniewska
10,05-800 Pruszk6w

Buda Wyludki i drogi nr I 3238 Jan6wBudno-Nowinka na terenie Gmin Jan6w, Korycin i
Sidra w Powiecie Sok6lskim. C2956 III - Rozbudowa
przebudowa drogi powiatowej nr 13308 na odcinku
Trofim6wka - Franckowa Buda - Wyludki.
Franckowa

07.02.2019r.; Aneks

Nr 2 z dnia
29.03.2019r.1

8

I IPZD/DR-

Przebudowa ukladu komunikacyjnego dr6g
powiatowych nr 1326B i 13308 Jan6w- Trofim6wka -

15.1l.20l9r

Bl4tlllt/2019

P.U.H. KAMPOL Barbara
Szymczyk, ul. Malysz6wka
Kolonia 33, 16-200 D4browa

i

Bialostocka
9

2IPZD/DR.

22.11.2019r

10

4/PZD/DR-

21.08.2019r

Bit4tt2t8t20t9

ll

4/PZD/DR-

ul4fi2l3/2019

Strabag Sp.z.o.o. ul. Parzniewska

10,05-800 Pruszk6w

Bt/4111/2/2019

Strabag Sp.z.o.o. ul. Parmiewska

10,05-800 Pruszk6w

27.08.2019r

TYMBUD Jaroslaw
Tymoszewicz, ul. ks. Stanislawa

Andrukiewicza 2 lok. l611, l5204 Bialystok

Nowinka w km rob. l+374,30 w ci4gu drogi
powiatowej Nr 12908 od drogi 674 - Sl6jka - Nowinka
- droga nr 12898 wraz z dojazdami."

37 |,9',7

450,00

56

t2

TIPZD/DR-

16. 10.20

l9r.

Bit4tt2^3D019

BK-TRAS Roboty Drogowe,
Borsukiewicz sp j., Hryniewicze
l5-378 Bialystok

66,

Usuwanie skutk6w klgsk zywiolowych poprzez
realizacjg zadah: l. Przebudowa drogi powiatowej Nr
12798 Kr),nki - Ostr6w Poludniowy (dl. l,76km) w km

2t0 239,73

3 210 239;13

3

2 699,98

2 699,98

44 034,00

44 034,00

l

290203,'t4

0+205+1+965.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 14438 ul.
Ko5cielna w Krynkach (dl. 0,74km) w km
l8+350+l$090 i chodnika (d1.0,403km) w km
I CrlOs+l +394 i 19+666+19+780 wraz z
obrukowaniem skarp przy mo5cie w km 19+750.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr l28lB KFi/nkiG6rany (dl. 0,5km) w km 0{00i{+500.

l3

Nr faktury

13812019

22.11.2019r.

Kancelaria Notarialna
L.Droid2ew icz, ul S ikorskiego

Akt notarialny

31, l6-100 Sokolka

t4

ZIPZDIDR-

26.06.2019r.

l5

9/PZDIDR.

06.1

l.20l9r

Bt4tt2/15/2019

l6

l7

Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbi6rkg
budowq mostu w m. Nowy Dw6r w ci4gu drogi

i

15, l5-698 Bialystok

powiatowej nr 12498 wraz z dojazdami.

P.U.H. KAMPOL B.Szymczyk,

ul. Malysz6wka Kolonia 33, l6-

Przebudowa drogi powiatowej nr I 3078 na odcinku od
skrzytawania z DP I 3088 do granicy administracyjnej

200 Dqbrowa Bialostocka

Powiatu Sok6lskiego z Powiatem Bialostockim.

B.K. Tras Roboty Drogowe
Borsukiewicz s j. Hryniewicze
66, l5-378 Bialystok

Przebudowa drogi powiatowej

w

12748 - ulicy w m.

074 6t 5.95

493 900,0

r

6IPZDIDR-

04.10.2019r

Strabag Sp.z.o.o. ul. Parmiewska
10,05-800 Pruszk6w

Przebudowa drogi powiatowejnr 12708 od DP 12698 Horczaki Dolne - Horczaki G6rne.

2 758 200,97

I

26.07.2019r

DROMOBUD Sp. z o.o., Al.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg
drogi powiatowej nr 12628 od dr. l26lB - ZwiaLany

68 867,70

68 867,70

3IPZDIDR.

1000-Lecia Parlstwa Polskiego 4,
lok. 418, l5-1 I

5IPZDIDR-

23.09.2019r.

Bit4ttztr0D019

I Biatystok

Strabag Sp.z.o.o. ul. Parzniewska
10,05-800 Pruszk6w

784 412,2r

493 900,01

8/PZDIDRBit4lt2/1912019

ui/4ltU4t20t9
l9

ul. Rzgdziana

31.10.2019r

Bi/4112/12/2019

l8

ESTAKADA Tomasz

Pawlowski

uit4lrt/3/2019

Szudzialowo
318 789.25

t

439 411,72

kol. ZwierZary.
Przebudowa drogi powiatowej nr 12898 od drogi woj.
Nr 674 - Szudzialowo - Nowinka - Boratyhszczyzna -

7 485 490,67

7 485 490,67

2106't64,t2

2 t06 764,12

3 616 @1,29

3 6t6 &1,29

Kozlowy l-ug - Sl6jka Borowszczyzna - do drogi woj.nr
676.
20

1O/PZDIDR-

l2.ll.20l9r

Bit4tt2/1712019

2l

IIIPZD/DF.-

Bit4tl2/LU20t9

12.12.2019r.

Strabag Sp.z.o.o. ul. Parzniewska
10,05-800 Pruszk6w

P.U.H. KAMPOL B.Szymczyk,
ul. Malysz6wka Kolonia 33, 16200 D4browa Bialostocka

Przebudowa drogi powiatowej nr 126lB Sniczany Racewo
Przebudowa drogi powiatowej nr 12438 na odcinku
- Koniuszki do drogi 12408.

Nowosiolki

57

22

I2|PZDIDR.

Bl4tt2lt620l9

12.l2.2Ol9r

P.U.H. KAMPOL B.Szymczyk,
ul. Malysz6wka Kolonia 33, l6-

l

Przebudowa ulicy Sidrzafskiej w Nowym Dworze w
ci4gu drogi powiatowej nr 12498.

I

575 614,01

575 614,01

200 D4browa Bialostocka

OGOLEM:

Tabela 13. Wykaz rob6t inwestycyjnych zleconych w 2019 r.

36 366 761,25

19 358 427,23

17 008 334,02
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DOKU

ENTACIE PROJ E KTOWE

}T

Gmina Nowy Dwdr
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbi6rkg i budowg mostu w m. Nowy Dw6r w ci4gu drogi
powiatowej nr 12498 wrarz z dojazdami.

Inwestor: Powiat Sok6lski
Warto66 rob6t brutto: 44 034,0021

Powiat Sok6lski: 22 017,0021

Wklad finansowy Gminy Nowy Dw6r: 22 017,00z,1
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Gmino Szudzialowo
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg drogi powiatowej nr 12708 od DP

r

12698

-

Horczaki Dolne - Horczaki G6me
Inwestor: Powiat Sok6lski
Warto66 rob6t brutto: 32 000,0021
Powiat Sok6lski: 16 000,0021
Wklad finansowy Gminy Szudzialowo: 16 000,0021

5t'F-.
al
L,{.r awice Gm

o

Bohoni

t

a

t

,

Gra.
\\

2&t

Dln.

xltvvrr

'

o

I

I

Kamion

a

t

Knyszewicze
I

I

a I

,.

59

Gmina Sidra
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg drogi powiatowej

nr 12618 na odcinku

Sniczany - Racewo

Inwestor: Powiat Sok6lski
WartoSd rob6t

brutto:49 200,0021

Powiat Sok6lski: 24 600,0021

Wklad finansowy Gminy Sidra: 24 600,0021
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Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg drogi powiatowej nr 12628 od drogi 126lB Zw ierlany - kol. Zw ierlarry
lnwestor: Powiat Sok6lski
Warto36 rob6t brutto: 68 867,7021

Powiat Sok6lski: 34 433,8521

Wklad finansowy Gminy Sidra: 34 433,8521
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Gmina Dqbrowa Bialostocka
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg i rozbudowg drogi powiatowej nr 12538 na
odcinku D4browa Bialostocka - Stock - R62anystokwrazz ci4giemrowerowo - pieszym.

Inwestor: Powiat Sok6lski
WartoS6 rob6t brutto: 168 510,0021

Powiat Sok6lski: 84 255,00z,N

Wklad finrnsowy Gminy D4browa Bialostocka: 84 255,0021
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NAKLADKI ZWIROWE
Gmina Dqbrowa Bialostocka
Naprawa poboczy Zrwirowych na drodze powiatowej nr 12548 na odcinku R62anystok - Brzozowo
Warto66 rob6t brutto:26 051,90 zl

Powiat Sok6lski: 26 051,90 zl
Naprawa nawierzchni Zwirowej na drodze powiatowej
WartoS6 rob6t brutto: 49 987,69

Nr 13228 Wi4z6wka - Wesolowo

zl

Powiat Sok6lski: 49 987,69 zl

Gmina Sokdlka
Naprawa przelomu na drodze powiatowej nr 13058
Warto56 rob6t brutto:

Powiat Sok6lski:

I 168,50 zl

| 168,50 zl

Naprawa nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej nr 12968 k/m Wysokie Laski
WartoS6 rob6t brutto: 5 785,92

zl

Powiat Sok6lski: 5 785,92 zl
Naprawa nawierzchni Zrwirowej na drodze powiatowej nr 13058 Sokolany

-Zr*i

- Plebanowce

Warto56 rob6t brutto:29 520,00 zl

Powiat Sok6lski: 29 520,00 zl

Przystosowanie czgSci placu do skladowania soli oraz piasku rapotrzeby akcji zimowej dla ODM Nr
w Sok6lce
Warto66 rob6t brutto: 14 760,00 zl

Powiat Sok6lski: 14760,00 zl

Gmina Krynki
Przyrvr6cenie przejezdnoSci dr6g powiatowych nr 14438
Warto66 rob6t

brutto

i

I 28

1

B

L 230,00 zl

Powiat Sok6lski: 1230,00 zl
Naprawa drogi powiatowej nr 12798 Krynki
Warto66 rob6t brutto:3 690,00

Powiat Sok6lski: 3 690,00

zN

z.l.

-

Ostr6w Poludniowy

1

6z

Gmina Szudzialowo
Naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 12928 Wierzchlesie - Sl6jka
Warto56 rob6t brutto:7 380,00 zl

Powiat Sok6lski: 7 380,00 zl

Likwidacja uskoku we wsi Minkowce na drodze powiatowej nr 12738
WartoS6 rob6t

brutto:3 198,00

zN

Powiat Sok6lski: 3 198,00 zl

POPRAWA ODWODNIENIA
Gmina Sokfitka
Naprawa odwodnienia w obrgbie ronda w m. Rozedranka Stara w ci4gu drogi powiatowej nr 12988
Warto66 rob6t brutto:2706,00 z\

Powiat Sok6lski: 2706,00 zl
UdroZnienie odwodnienia na skrzyZowaniu DP nr 12688 z drogami gminnymi
Warto56 rob6t brutto: 12 000,00 zl

Powiat Sok6lski: 12 000,00 zt

Gmina Szudzialowo
Scigcie poboczy w ci4gu drogi powiatowej nr 12768 w m' Lipowy Most
Warto56 rob6t brutto:

Powiat Sok6lski:

|

I

853,30 zl

853,30 zl

Gmina Suchowola
Udro2nienie odwodnienia na drodze powiatowej nr 13508 w m. Jatwiei.Dtila
Warto66 rob6t brutto: 4 000,00 zl

Powiat Sok6lski: 4 000,00 zl

UTWARDZENIE KOSTKA
Gmina Dqbrowa Bialostocka
Remont nawierzchni placu poprzez ttwardzenie go kostk4 betonow4 na dzialce nr 101 poloZonej w
D4browie Bialostockiej przy Samodzielnym Publicznyrr ZakJadzie Opieki Zdrowotnej
WartoS6 rob6t

brutto 59 964,50 zl

Powiat Sok6lski: 59 964,50

zl.

Gmina Sidra
Utwardzenie poboczy przy dtodzepowiatowej m 12498 w miejscowo6ci Siderka
WartoS6 rob6t

brutto:23 948,llzl

63

Powiat Sok6lski: 23

948,llzl

NAKLADKA BITUIVIIC2..{A
powiatowej m l278B
Naprawa miejscowa nawierzchni na przepu6cie w m. Ostr6w P6hocny na drodze
WartoS6 rob6t brutto : 9 59,402\

Powiat Sok6lski:

9

59,4021

mffiI#wfiw*!;{x$,R01q"4q

ft

Wartoii robdt inwestycyinych brutto: 39 822 511'27
Powiat Sokdlski: 9 118 147,26

Wkladfinansowy gmin:9 589 518,41
Srodkiporyskane zbudieu partstwa: 21 064 845,60
Sroilki po4tskane

z

Lasdw Partstwowych: 50 000,00

Wartoii robtdt bieiqcego utrzyrnania btutto: 907 941,43

Z*z4d Powiatu
1. Piotr Re6ko

-

Sok6lskiego

:

Starosta

2.

Jerry Bialomyzy

3.

Bo2ena Jolanta Jelska

4.

Romuald Gromacki

-

Wicestarosta

-

Jaro5

-

".......

ryrl

czlonek

-

czlonek Zarzqdu

5. Kazimierztr-abieniec -

czlonek Zarz4&,t

.......

