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Biskupiec, 25 maja 2022 r. 

 

RAPORT O STANIE GMINY BISKUPIEC 

ZA ROK 2020 

 

 Raport o stanie gminy Biskupiec opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia                      

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Ww. przepis nakłada na 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia corocznie 

organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy. W celu realizacji 

tego obowiązku powstał niniejszy Raport, który zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie 

gminnym, obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Biskupca w roku 2021, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Biskupcu.  

Celem przygotowania tego raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Biskupiec. Zgromadzone w nim dane obejmują różne aspekty 

funkcjonowania gminy w roku 2021. Raport ten jednocześnie stanowi kompendium wiedzy o 

działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny. 

Informacje zawarte w raporcie posłużą także mieszkańcom Gminy Biskupiec do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 

prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. Coroczne publikowanie Raportu daje 

możliwość ukazania w jednym dokumencie spektrum działań podejmowanych na rzecz 

rozwoju gminy Biskupiec, zobrazowania ich skali oraz określenie potencjału. Sensem raportu 

jest jednocześnie zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu 

wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji członkom 

organu stanowiącego oraz mieszkańcom.  

Raport zawiera analizę różnych obszarów tematycznych Gminy. Informacje zebrane                          

i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są wynikiem prac 

szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: 

 Urząd Miejski w Biskupcu, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, 

 Instytucje oświatowe z terenu Gminy, 

 Miejską Bibliotekę Publiczną w Biskupcu, 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
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Rada gminy rozpatrzy przedmiotowy raport podczas sesji, na której podejmowana 

będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, tj. w 

terminie do dnia 30 czerwca. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą wziąć 

udział zarówno radni jak i mieszkańcy gminy, którzy złożą pisemne zgłoszenie do 

Przewodniczącego Rady, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców 

mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadzi głosowanie 

nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Biskupca. 
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Szanowni Mieszkańcy,  

mijający rok 2021 był rokiem trudnym i zaskakującym, był kolejnym rokiem trwania pandemii 

koronawirusa, która ciągle znacząco wpływała na życie gospodarcze i społeczne całej Polski, 

Europy i świata. 

 Dziś, tworząc ten raport coraz mniej pamiętamy o tej pandemii to jednak dla oceny 

funkcjonowania samorządu w roku 2021 musimy uwzględnić, że cały ten rok pracowaliśmy                  

w reżimie sanitarnym i ze wszystkimi ograniczeniami z niego płynącymi. 

Jednakże Covid-19 nas nie zatrzymał staraliśmy się wszyscy funkcjonować w miarę normalnie. 

Funkcjonowały wszystkie gminne jednostki i instytucje. Realizowaliśmy dalej działania 

inwestycyjne, podejmowaliśmy nowe inicjatywy kulturalne. Stawialiśmy na sport                                        

i pozyskiwaliśmy fundusze zewnętrzne. 

Niniejszy raport to podsumowanie życia miasta i gminy Biskupiec w minionym roku – siłą 

rzeczy zamkniętym w pewnej strukturze statystycznej, a zatem przedstawia dane policzalne                      

i tym samym porównywalne z latami minionymi. Ufam, że te dane posłużą jako płaszczyzna 

do dyskusji i przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Mieszkańcom angażującym się w rozwój naszego 

miasta, naszej gminy, naszej społeczności. Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom 

samorządowym i wszystkim tym, którzy swoimi działaniami wpływają na kreowanie 

pozytywnego wizerunku naszej gminy. Dziękuję także lokalnym przedsiębiorcom, na których 

zawsze można liczyć. Wyrażam Państwu swoją wdzięczność za zaangażowanie i twórcze 

podejście do rozwiązywania codziennych naszych spraw i problemów. 

 

Życzę Państwu owocnej lektury. 

Burmistrz Biskupca 

/-/ Kamil Kozłowski 
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MIESZKAŃCY GMINY 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r., liczba mieszkańców gminy wynosiła 17 782 osób, w tym 

9181 kobiet i 8601 mężczyzn. Liczba ta uległa zmniejszeniu bowiem na koniec 2020 r., liczba 

mieszkańców gminy Biskupiec wynosiła 18 064 osób. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych statystyka kształtuje się tak jak poniżej: 

-liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1288 osób, a liczba 

mieszkańców 1322, 

-liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 5371 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 5919 osób, 

-liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2079, a liczba mieszkańców 1803 osób. 

Na koniec roku 2021 na terenach miejskich mieszkało 9699 osób, a na terenach wiejskich 8083. 

W 2021 roku narodziło się w gminie 133 osób, w tym 61 dziewczynek i 72 chłopców, to jest 

łącznie o 13 osób mniej niż w roku ubiegłym. 

Odnotowano w 2021 roku 264 zgony, w tym zmarło 110 kobiet i 154 mężczyzn. co w 

porównaniu do roku 2020 stanowi o 38 zgonów więcej. 

 

 

FINANSE GMINY 

 

Budżet Gminy (po zmianach) na 2021 r. zakładał dochody w kwocie 125.292.519,74 zł oraz 

wydatki w kwocie 130.844.801,55 zł. 

Dochody wykonane w kwocie 126.436.128,89 zł – 100,91% planu. 

Wydatki zostały wykonane w kwocie 121.773.986,58 zł, tj. 93,07% planu, nie zostały 

wykonane w 100% m.in. ze względu na przesunięcie części inwestycji na 2022 rok. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2021 r. to 17 782 zł)  

wyniosły 7.110,34 zł, natomiast wydatki wyniosły 6.848,16 zł. 
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Realizowano następujące inwestycje: 

L.p. 
 

Inwestycja 

Wartość 

inwestycji 

/w  złotych/ 

Nakłady z 

budżetu Gminy  

2021r. 

/w  złotych/ 

 

Stan realizacji 

1 
Budowa urządzeń zaopatrzenia w 

wodę na terenie gminy 
44.720,00 44.720,00 

Inwestycja 

zakończona 

2 

Przebudowa przejścia dla 

pieszych na drodze gminnej nr 

167560N – ul. Ludowa dz. 36/1 

obręb 3 Miasto Biskupiec, gm. 

38.698,60 38.698,60 

Inwestycja 

zakończona,  

dof.  z FDS 

3 

Przebudowa przejścia dla 

pieszych na drodze gminnej nr 

167560N – ul. Warszawska dz. 

250/2 obręb 4 Miasto Biskupiec, 

gm. 

38.978,60 38.978,60 

Inwestycja 

zakończona,  

dof.  z FDS 

4 

Przebudowa przejścia dla 

pieszych na drodze gminnej nr 

167596N – ul. Aleja Wojska 

Polskiego dz. 89/4 obręb 3 

Miasto Biskupiec,  dz. 226 obręb 

4 Miasto Biskupiec, gm. 

46.641,60 46.641,60 

Inwestycja 

zakończona,  

dof.  z FDS 

5 Przebudowa ulicy Polnej 7.500,00 7.500,00 
Opłacono 

dokumentację  

6 

Budowa drogi w ciągu ulic: 

Żelazna- Żytnia, Tartaczna w 

Biskupcu 

4.806.816,69 3.129.830,60 
Inwestycja w 

trakcie realizacji 

7 
Przebudowa drogi gminnej we 

wsi Biesowo, gm. Biskupiec 
825.996,93 825.996,93 

Inwestycja 

zakończona,  

dof.  z FDS, FIL 

8 
Rozbudowa drogi w ciągu ulicy 

Mikołaja Reja 
945.000,00 51.900,00 

Opłacono 

dokumentację i 

nadzór 

9 
Modernizacja chodnika ul. 

Okrzei 
22.477,02 22.477,02 

Inwestycja 

zakończona 

10 

Wykonanie projektu budowy 

ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. 

Armii Krajowej 

98.000,00 35.000,00 
Opłacono 

koncepcję 

11 Wykup nieruchomości 140,00 140,00 
Opłacono 

odszkodowanie 

12 

Modernizacja budynku 

rehabilitacyjno-mieszkalnego 

przy Al. Róż 

70.000,00 70.000,00 
Inwestycja 

zakończona 

13 E-usługi dla BiskUPca etap 2 903.742,50 903.742,50 

Inwestycja 

zakończona  

dof. z UE 

14 
Zakup sprzętu informatycznego z 

oprogramowania 
149.020,32 149.020,32 

Inwestycja 

zakończona 
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15 
Utworzenie Centrum 

Zawodowego w Biskupcu 
8.377.095,88 2.797.440,73 

Inwestycja 

zakończona  

dof. z UE 

16 

Budowa przyłącza 

kanalizacyjnego do OSP 

Biskupiec 

46.740,00 46.740,00 
Inwestycja 

zakończona 

17 
Zakup samochodu dla OSP 

Węgój 
20.000,00 20.000,00 

Inwestycja 

zakończona 

18 
Budowa wodociągu i kanalizacji 

na terenie miasta i gminy 
132.335,31 132.335,31 

Inwestycja 

zakończona 

19 

Budowa i przebudowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej w 

rejonie ulic Żelazna, Żytnia, 

Tartaczna 

950.276,75 950.276,75 
Inwestycja 

zakończona 

20 
Zakup ciągniczka-kosiarki w 

Bredynkach 
12.760,00 12.760,00 

Inwestycja 

zakończona  

21 
Zakup ciągniczka-kosiarki w 

Biesowie 
20.000,00 20.000,00 

Inwestycja 

zakończona 

22 Modernizacja oświetlenia 97.990,41 97.990,41 
Inwestycja 

zakończona 

23 Dobudowa oświetlenia 71.746,97 71.746,97 
Inwestycja 

zakończona 

24 
Zagospodarowanie terenów 

gminnych sołectwa Stanclewo 
9.638,50 9.638,50 Opłacono I etap 

25 

Zagospodarowanie terenu 

przestrzeni publicznej w 

Mojtynach 

15.669,00 15.669,00 
Inwestycja 

zakończona 

26 Wykonanie podestu w Raszągu 24.950,00 24.950,00 
Inwestycja 

zakończona 

27 
Budowa sieci wodociągowej na 

terenie byłej JW i miasta 
295.687,47 295.687,47 

Inwestycja 

zakończona 

28 
Strefa wypoczynku nad jeziorem 

Dadaj 
34.902,50 34.902,50 

Inwestycja 

zakończona  

dof. z W-M UM 

29 
Przebudowa kanalizacji 

deszczowej przy ul. Reja 
443.193,60 443.193,60 

Inwestycja 

zakończona 

30 Uzbrojenie terenów gminnych 122.515,60 122.515,60 
Inwestycja 

zakończona 

31 
Zagospodarowanie terenu w 

Kobułtach 
18.045,22 18.045,22 

Inwestycja 

zakończona 

32 
Zakup urządzeń placu zabaw w 

Botowie 
9.225,00 9.225,00 Opłacono I etap 

33 

Zagospodarowanie terenów 

rekreacyjno-sportowych w 

Najdymowie – zakup urządzeń 

12.705,90 12.705,90 
Inwestycja 

zakończona 

34 
Wyposażenie placu zabaw w 

Parleza Wielka 
14.793,15 14.793,15 

Inwestycja 

zakończona 

35 
Zakup systemu wykrywania 

zanieczyszczeń 
33.810,24 33.810,24 

Inwestycja 

zakończona 
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36 
Modernizacja świetlicy w 

Sadowie 
16.000,00 16.000,00 

Inwestycja 

zakończona 

37 Remont świetlicy w Węgoju 17.765,00 17.765,00 
Inwestycja 

zakończona 

38 Remont świetlicy w Rukławkach 17.034,40 17.034,40 
Inwestycja 

zakończona 

39 
Remont dachu świetlicy w 

Czerwonce 
30.000,00 30.000,00 Opłacono I etap 

40 

Poprawa oferty kulturalnej i 

rekreacyjnej na terenie 

rewitalizowanym miasta 

Biskupiec  

21.259.665,57 3.134.228,05 

Inwestycja 

zakończona  

dof. z UE 

41 
Zagospodarowanie terenu wokół 

boiska w Łabuchach 
13.641,34 13.641,34 

Inwestycja 

zakończona 

42 
Zagospodarowanie terenu wokół 

boiska w Rudziskach 
18.179,70 18.179,70 

Inwestycja 

zakończona 

43 

Zagospodarowanie terenów 

rekreacyjno-sportowych w 

Lipowie 

18.329,52 18.329,52 
Inwestycja 

zakończona 

44 

Modernizacja hali sportowej 

wraz z wyposażeniem na terenie 

byłej jednostki wojskowej w 

Biskupcu 

66.000,00 66.000,00 

Inwestycja 

zakończona  

dof. z W-M UM 

45 

Utworzenie Centrum Aktywizacji 

Ruchowej (CAR) nad jeziorem 

Kraksy 

3.029.033,59 606.186,60 

Inwestycja 

zakończona  

dof. z UE 

46 
Wykonanie sieci informatycznej 

DDP, Ośrodka wsparcia, KIS 
48.000,00 48.000,00 

Inwestycja 

zakończona 

47 
Zakup urządzeń sieciowych dla 

MOPS 
46.348,86 46.348,86 

Inwestycja 

zakończona 

48 

Wniesienie udziałów do 

Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN-Północ” 

Spółka z o.o. w Olsztynie 

3.000.000,00 3.000.000,00 
Udziały 

przekazano 

49 

Dofinansowanie zadania pn. 

„Zakup samochodów ratowniczo-

gaśniczych dla PSP z terenu 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego” 

180.000,00 180.000,00 
Dofinansowanie 

przekazano 

50 

Dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego informatycznego dla 

Szpitala Powiatowego w 

Biskupcu 

119.200,00 119.200,00 
Dofinansowanie 

przekazano 

51 

Wniesienie udziałów do 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. w 

Biskupcu 

1.000.000,00 1.000.000,00 
Udziały 

przekazano 

52 

Dotacja celowa na remont i 

modernizacje świetlic dla CKTiS 

w Biskupcu 

301.900,00 301.900,00 
Dotacje 

przekazano 
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53 

Dotacja celowa na 

dofinansowanie projektu pn. 

„Odnowa przestrzeni publicznej 

w Biskupcu” 

3.860.000,00 3.860.000,00 
Dotacje 

przekazano 

54 

Dotacja celowa na 

dofinansowanie projektu pn. 

„Zwiększenie atrakcyjności 

parku miejskiego w Biskupcu” 

4.280.000,00 4.280.000,00 
Dotacje 

przekazano 

 OGÓŁEM 56.082.911,74 27.321.885,99  

 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 622.422,83 zł na plan  

w kwocie 633.646,09 zł (98,23%). Wykonano następujące inwestycje: 

 

L.p. 
 

Inwestycja 

Wartość 

inwestycji 

/w  złotych/ 

Nakłady z 

funduszu 

sołeckiego  

2021r. 

/w  złotych/ 

 

Stan realizacji 

1 
Zakup ciągniczka – kosiarki w 

Bredynkach 
12.760,00 12.760,00 

Inwestycja 

zakończona 

2 
Zakup samochodu dla OSP 

Węgój 
20.000,00 6.000,00 

Inwestycja 

zakończona 

Węgój, Stryjewo, 

Łabuchy 

3 
Zagospodarowanie terenów 

gminnych sołectwa Stanclewo 
9.638,50 9.638,50 Opłacono I etap 

4 

Zagospodarowanie terenu 

przestrzeni publicznej w 

Mojtynach 

15.669,00 11.193,00 
Inwestycja 

zakończona 

5 Wykonanie podestu w Raszągu 24.950,00 24.950,00 
Inwestycja 

zakończona 

6 
Zakup urządzeń placu zabaw w 

Botowie 
9.225,00 8.210,25 Opłacono I etap 

7 

Zagospodarowanie terenów 

rekreacyjno-sportowych w 

Najdymowie – zakup urządzeń 

12.705,90 12.705,90 
Inwestycja 

zakończona 

8 
Wyposażenie placu zabaw w 

Parleza Wielka 
14.793,15 14.793,15 

Inwestycja 

zakończona 

9 
Modernizacja świetlicy w 

Sadowie 
16.000,00 16.000,00 

Inwestycja 

zakończona 

10 Remont świetlicy w Węgoju 17.765,00 17.765,00 
Inwestycja 

zakończona 

11 Remont świetlicy w Rukławkach 17.034,40 17.034,40 
Inwestycja 

zakończona 

12 
Remont dachu świetlicy w 

Czerwonce 
30.000,00 30.000,00 Opłacono I etap 

13 
Zagospodarowanie terenu wokół 

boiska w Łabuchach 
13.641,34 13.641,34 

Inwestycja 

zakończona 
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14 
Zagospodarowanie terenu wokół 

boiska w Rudziskach 
18.179,70 18.179,70 

Inwestycja 

zakończona 

15 

Zagospodarowanie terenów 

rekreacyjno-sportowych w 

Lipowie 

18.329,52 18.329,52 
Inwestycja 

zakończona 

 

 

Fundusz Sołecki na 2021 rok 

  

L.p Nazwa sołectwa WYKONANIE 

Refundacja z 

budżetu państwa 

1 Biskupiec kolonie 22 150,39 zł 5 379,89 zł 

2 Biesowo 11 270,95 zł 2 737,49 zł 

3 Biesówko 24 531,67 zł 5 958,25 zł 

5 Borki Wlk. 22 824,34 zł 5 543,58 zł 

4 Botowo 18 866,87 zł 4 582,39 zł 

6 Bredynki 27 272,39 zł 6 623,92 zł 

7 Czerwonka 44 928,54 zł 10 912,24 zł 

8 Droszewo 20 154,36 zł 4 895,09 zł 

9 Kamionka 14 107,96 zł 3 426,54 zł 

10 Kobułty 28 613,62 zł 6 949,68 zł 

11 Kojtryny 20 399,40 zł 4 954,61 zł 

12 Labuszewo 20 622,78 zł 5 008,86 zł 

13 Lipowo 25 605,08 zł 6 218,96 zł 

12 Łabuchy 15 141,34 zł 3 677,53 zł 

14 Mojtyny 24 094,20 zł 5 852,00 zł 

15 Najdymowo 33 248,05 zł 8 075,29 zł 

16 Nowe Marcinkowo 9 000,00 zł 2 185,92 zł 

17 Parleza Wielka 17 610,07 zł 4 277,13 zł 

18 Rasząg 24 950,00 zł 6 059,86 zł 

19 Rudziska 20 576,97 zł 4 997,73 zł 

20 Rukławki 22 001,79 zł 5 343,79 zł 

21 Rzeck 21 790,95 zł 5 292,59 zł 

22 Sadowo 18 349,78 zł 4 456,79 zł 

23 Stanclewo 28 347,80 zł 6 885,11 zł 

24 Stryjewo 18 708,19 zł 4 543,85 zł 

25 Węgój 24 127,30 zł 5 860,04 zł 

26 Wilimy 16 938,53 zł 4 114,03 zł 
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27 Zabrodzie 15 454,40 zł 3 753,56 zł 

28 Zarębiec 10 735,11 zł 2 607,34 zł 

 Ogółem 622 422,83 zł 151 174,06 zł 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 

 

W gminie w 2021 r. obowiązywała Uchwała Nr III/14/2018  Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Biskupiec na lata 2019 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2019 poz. 524). 

Plany w zakresie sprzedaży oraz remontów lokali z mieszkaniowego zasobu gminy zostały 

zrealizowane zgodnie z założeniami ww. uchwały. 

Zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 lokale w budynkach stanowiących 100% własność gminną 

 lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zarządzie spółki gminnej, 

 lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie  

o przeciętnej liczbie izb – 3. 

Wykaz lokali w budynkach 100% gminnych:    

Adres 

Ilość 

lokali  mieszkal

-nych 

Pow. 

lokali 

mieszk. 

Ilość 

lokali 

użytk. 

Pow. lokali 

użytkowych 

Razem 

ilość 

lokali 

Pow. 

ogółem 

MIASTO       

Niepodległości 3 3 154,36 2 582,01 5 736,37 

Niepodległości 3A 1 46,79   1 46,79 

Niepodległości 4   4 388,88 4 388,88 

Niepodległości 9 5 188,3   5 188,3 

Niepodległości 13 11 384,85   11 384,85 

Niepodległości 23 

wysiedlony 3 166,03   3 166,03 

Niepodległości 35 12 379,54   12 379,54 

W. Bogusławskiego 4 1 59,48   1 59,48 

F. Chopina 7 4 179,07   4 179,07 
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B. Chrobrego 1 wysiedlony 2 90,06 1 28,49 3 118,55 

B. Chrobrego 3 wysiedlony  2 91,07   2 91,07 

B. Chrobrego 6 5 170,6   5 170,6 

B. Chrobrego 8 7 364,3   7 364,3 

B. Chrobrego 9 4 319,56   4 319,56 

B. Chrobrego 10A 5 238,18 2 147,18 7 385,36 

B. Chrobrego 14 3 118,77   3 118,77 

B. Chrobrego 16 2 103,71   2 103,71 

B. Chrobrego 17 3 152,56   3 152,56 

B. Chrobrego 24   1 13,65 1 13,65 

B. Chrobrego 26   2 53,55 2 53,55 

Dworcowa 2 10 481,89   10 481,89 

Bursztynowa 1A 

(poprzednio Żelazna) 
1 94,6   1 94,6 

Ludowa 5A wysiedlony 1 61,77   1 61,77 

A. Krajowej 13 3 257,01   3 257,01 

A. Krajowej 28 8 287,94   8 287,94 

Kryniczna 6 4 139,05   4 139,05 

Kryniczna  11 12 444,6   12 444,6 

Bogusławskiego 6 

wysiedlony 1 69,18   1 69,18 

A. Mickiewicza 20 5 187,26   5 187,26 

1 Maja 16 4 179,05   4 179,05 

Okrzei 1/1 1 60,34   1 60,34 

Ostre Koło 1 3 145,92   3 145,92 

Pl. Wolności 6A   1 24,37 1 24,37 

Ogrodowa 2 4 139,65   4 139,65 

Ogrodowa 4 9 256,35   9 256,35 

Ogrodowa 6 wysiedlony 2 73,04   2 73,04 

Syreny 6 6 266,29   6 266,29 
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Syreny  8 wysiedlony 3 130,36   3 130,36 

Syreny 10 3 117,85   3 117,85 

Syreny  24 7 293,43   7 293,43 

Warszawska 9 6 261,34   6 261,34 

W. Polskiego 3 5 262,94   5 262,94 

A. Mickiewicza 22A   4 521,26 4 521,26 

Woj. Polskiego 12 6 232,1   6 232,1 

Woj. Polskiego 12B   1 75 1 75 

Wawelska 2   4 716,02 4 716,02 

Niepodległości 4A   18 931,03 18 931,03 

Hubalczyków 6 1 92,91 1 190,2 2 283,11 

Kolejowa 1     5 599,20 5 599,20 

J. Słowackiego 12 wysiedl.   2 825 2 825 

Al. Broni 1M 33 1415,80   33 

1415,8

0 

Razem 211 9157,90 48 5095,84 259 14253,

74 

 

Adres 

Ilość 

lokali  mieszka

-lnych 

Pow. lokali 

mieszk. 

 

Ilość 

lokali  

użytk. 

Pow. 

lokali  użytk. 

Razem 

ilość 

lokali 

Pow. 

ogółem 

WIEŚ       

Biesowo 36 3 155,76   3 155,76 

Borki Wlk 35/1 1 71,4   1 71,4 

Borki Wielkie 37 2 111,24 3 123,08 5 234,32 

Botowo  24 6 287,55   6 287,55 

Bredynki 37 1 67,6   1 67,6 

Łabuchy 33 6 203,52   6 203,52 

Zarębiec 11 2 99,87   2 99,87 

Kobułty 79 2 109,14 1 106,03 3 215,17 
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Mojtyny 32 11 369,24   11 369,24 

Łabuchy 3 1 35,2   1 35,2 

Rasząg 12 3 161,56   3 161,56 

Stanclewo 42 11 660,78   11 660,78 

Rasząg 9 5 315,65   5 315,65 

Czerwonka 26A 16 585,36   16 585,36 

Kojtryny 8/2 1 63,1   1 63,1 

Kobułty 79A 16 585,36   16 585,36 

Borki Wlk. 35/A 4 146,80   4 146,80 

Borki Wlk. 35/B 4 146,80   4 146,80 

Borki Wlk. 35/C 4 146,80   4 146,80 

Borki Wlk. 35/D 4 146,80   4 146,80 

Czerwonka Dom Kultury   1 8,89 1 8,89 

Stryjewo 28A   1 61,60 1 61,60 

Biesowo 26   1 112,87 1 112,87 

Razem 103 4469,53 7 412,47 110 4882 

 

Wykaz lokali w obcym zarządzie (miasto): 

Lp. Adres 
Ilość 

lokali 

Pow. 

lokali 

Pow. 

grzewcza 

1 Ar. Krajowej 17 4 204,09 204,09 

2 B. Chrobrego 19 6 227,56 227,56 

3 M. Kopernika 6 1 59,43 59,43 

4 Ar. Krajowej 3A 1 45,95 45,95 

5 Grunwaldzka 1 2 103,82 103,82 

6 Poznańska 2 7 284,62 284,62 

7 Poznańska 8 3 106,24 106,24 

8 Pionierów 16 1 60,25 0 

9 St. Żółkiewskiego 11 1 49,3 0 
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 Razem  26 1141,26 1031,71 

 

 

Wykaz lokali w obcym zarządzie (wieś):    

Lp. Adres 
Ilość 

lokali 

Pow. 

lokali 

Pow. 

grzewcza 

1 Czerwonka 105 3 153 153 

2 Czerwonka 102 1 63,5 63,5 

3 Czerwonka 104 3 251,9 251,9 

4 Czerwonka 99 1 63,7 63,7 

5 Czerwonka 101 2 106,39 106,39 

Razem   10 638,49 638,49 

 

Wykaz lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 

Adres 

Ilość lokali 

gminnych 

mieszkalnych 

Pow. lokali 

gminnych 

mieszkalnych 

Ilość lokali 

użytkowych  

gminnych 

Pow. lokali 

użytkowych 

gminnych 

Pow. 

lokali 

ogółem 

ilość 

lokali 

ogółem 

MIASTO       

Al. Róż 8 /1-

12/   CO 
3 81,97   81,97 3 

Al. Róż 8a      CO 2 92,21   92,21 2 

Al. Róż 10      CO 1 52,49   52,49 1 

Al. Niepodległości 

11 
3 160,57   160,57 3 

Al. Niepodległości 

17 
2 80,04   80,04 3 

Al. Niepodległości 

25 
2 85,85   85,85  2 

Al. Niepodległości 

27 
1 39,08   39,08 1 

Al. Niepodległości 

29 
1 49   49 1 



16 
 

B. Chrobrego 18     5 277,9   277,9 5 

B. Chrobrego 

18A           
3 183,46   183,46 3 

B. Chrobrego 

18B            
3 158,28   158,28 3 

B. Chrobrego 

18C            
4 252,03   252,03 4 

B. Chrobrego 21 5 264,35   264,35 5 

Floriańska 2             7 327,02 2 158,87 485,89 9 

Floriańska 16 1 56,3   56,3 1 

Armii Krajowej 

9        
4 219,24   219,24 4 

Armii Krajowej 

10-12 
1 56,06   56,06 1 

Armii Krajowej 16 1 66,01   66,01 1 

M. Kopernika 5       3 131,28   131,28 3 

M. Kopernika 8      1 130,97   130,97 1 

M. Kryniczna 2 7 200,88   200,88 7 

T. Kościuszki 2 2 59,15   59,15 2 

Ludowa 2 3 134,47   134,47 3 

Ludowa 16a         4 270,5   270,5 4 

A. Mickiewicza 19 3 137,69   137,69 4 

A. Mickiewicza 21 2 116,37   116,37 2 

A. Mickiewicza 22 1 59,15   59,15 1 

A. Mickiewicza 23 1 37,69   37,69 1 

A. Mickiewicza 25 7 305,92   305,92 7 

A. Mickiewicza 27 2 113,55   113,55 2 

A. Mickiewicza 29 3 100,45   100,45 3 

A. Mickiewicza 39 1 74,57   74,57 2 

A. Mickiewicza 45 1 67,15   67,15 1 

Maz. Przedm. 8-10 3 114,6   114,6 3 
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St. Moniuszki 8 4 167,75   167,75 4 

1 Maja 13-15 3 127,9 1 11,04 138,94 4 

1 Maja 17 2 92,88   92,88 2 

1 Maja 20 0 0 2 96,55 96,55 2 

1  Maja 22 2 96,86   96,86 2 

Ogrodowa 1-3 2 98,57   98,57 2 

Pl. Wolności 1 /1-

11/ 
2 87,01   87,01 2 

Pl. Wolności 1 /28-

35/ 
2 76,9   76,9 2 

Pl. Wolności 3 /1-

9/ 
2 70,90 1 5,88 76,78 3 

Pl. Wolności 3 /10-

22/ 
3 112,94   112,94 3 

Pl. Wolności  4ab    3 154,48 1 100,1 254,58 4 

Pl. Wolności 5c 2 79,13 2 162,8 241,93 4 

Przeskok 1 3 133,13   133,13 3 

Przeskok 2 4 183,1 1 38,08 221,18 5 

Pionierów  5 8 383,94   383,94 8 

Pionierów 6 0 0 9 364,85 364,85 7 

Pionierów 8-10 1 43,41   43,41 1 

Pionierów 24 2 118,29   118,29 2 

Syreny 12 1 43,49   43,49 1 

Syreny 14 1 65,33   65,33 1 

J. Słowackiego 3 4 100,56   100,56 4 

J. Słowackiego 3a 1 47,94   47,94 1 

Warszawska 6     1 40,37   40,37 1 

Warszawska 8 10 427,02   427,02 10 

Warszawska 12 3 183,1   183,1 3 

Warszawska 14 1 65,25   65,25 1 

Warszawska 21 3 143,39   143,39 3 
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Czynu Społ. 8A   10 429,8   429,8 10 

Czynu Społ. 8B    1 39,69   39,69 1 

Wiosenna 1 5 388,94   388,94 5 

Armii Krajowej 4 1 82,14   82,14 1 

Razem 
180 8640,46 19 938,17 

9578,6

3 
200 

 

Adres 

Ilość lokali 

gminnych 

mieszkalnych 

Pow. lokali 

gminnych 

mieszkalnych 

Ilość lokali 

użytkowych  

gminnych 

Pow. lokali 

użytkowych 

gminnych 

Pow. 

ogółem 

ilość 

lokali 

ogółem 

WIEŚ       

Adamowo 4 8 360,08   360,08 8 

Najdymowo 33 5 160,7   160,7 5 

Mojtyny 6 4 200,86   200,86 4 

Najdymowo 62 3 246,47   246,47 3 

Stryjewo 28 5 316,41   316,41 5 

Razem 
25 1284,52   

1284,5

2 
25 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 31 grudnia 2021 r. 555 szt. mieszkań. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła -44,50 m2. 

W 2021 r. dokonano remontów niżej wymienionych mieszkań: 

 wymieniono instalacje elektryczne w budynkach na klatkach: 

 Ogrodowa 2/1 

 Floriańska 2/1 

 Chrobrego 6/1 

 Kryniczna 6/1a 

 Remonty lokali mieszkalnych w budynkach: 

 Chrobrego 6/1 

 Kryniczna /1a 

 Dworcowa 2/4 
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 Budynki, w których wykonano remonty klatek schodowych 

 Niepodległości 35 

 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatki mieszkaniowe na 

łączną kwotę 666144,45 zł, w ilości 526 decyzji. Podstawą ich przyznania były złożone wnioski 

oraz Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2021). 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 30,41 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 623,13 zł. 

W zasobie gminy w 2021 r. znajdowały się budynki niemieszkalne, które wykorzystano 

w następujący sposób jako: lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze. 

Na koniec 2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 63 wnioskodawców.  

 W ramach współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, będzie wybudowany 

budynek mieszkalny wielorodzinny. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2022 r. po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę i wyborze wykonawcy.  

 

1. liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2021 - 479 

2. liczba zawartych umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2021 - brak 

3. liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2021 - brak 

4. liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2021 - 76 

5. liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 - 25 

6. liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 – brak  

 

Środki przeznaczone w 2021 r. na gospodarkę mieszkaniową to kwota 2.568.957,93 

zł+3.000.000 zł udziały w KZN-Północ i 70.000 zł na budynek przy Al. Róż. W 2020 r., na 

gospodarkę mieszkaniową wydatkowano 2.548.216,85 zł+30.000 zł na projekt modernizacji 

budynku przy ul. Mickiewicza 20. 

 

PRZEDSIĘBIORCY 

 

W 2021 r. zarejestrowano w REGON w Gminie Biskupiec 92 nowych przedsiębiorców, tj. o 

38 mniej niż w roku ubiegłym. 

Wśród nowo zarejestrowanych można wyróżnić 75 osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, 9 spółek handlowych oraz 8 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było budownictwo i handel. 

W 2021 r. wyrejestrowano ogółem 140 podmiotów gospodarki, w tym 94 osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą oraz 2 spółki cywilne. Dla porównania w 2020 r. 

wyrejestrowano ogółem 59 podmiotów gospodarki. Najczęściej przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów były usługi budowlane i handel. 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

Na terenie Gminy Biskupiec zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje  Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania na rzecz osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wykluczonych społecznie.  

 

1. W Gminie Biskupiec w 2021 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupiec na lata 2021- 

2026. 

Koordynatorem Strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Cle i działania Strategii są 

realizowane między innymi w ramach następujących działań: 

1) zadań statutowych realizowanych przez merytoryczne sekcje Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 

2) Rocznych i wieloletnich programów realizowanych przez MOPS: 

 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Biskupiec n a rok 2021, 

 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie Gminy Biskupiec na lata 2021 – 2025, 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Biskupiec na lata 2021-2023 

 Programu operacyjnego „ Pomoc Żywnościowa 2014-2020”, 

 Rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

3) Projektów partnerskich, realizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z 

Gminą Biskupiec „ Aktywni i kompetentni w Biskupcu II- aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców rewitalizowanego obszaru” 

2.  Struktura organizacyjna i kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zadania wynikające z przedmiotowych ustaw są realizowane w ramach poszczególnych sekcji: 

-Sekcji Pomocy Środowiskowej  

-Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych 

-Klub Integracji Społecznej  zlokalizowany przy ul. Niepodległości 4a 

-Sekcji – Dom Dziennego Pobytu – Dzienny Dom Senior Wigor zlokalizowany przy al. 

Niepodległości 4 
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-Sekcji – Ośrodek Wsparcia dla rodzin „Ośrodek wsparcia” zlokalizowany przy al. 

Niepodległości 4 

-Dział finansowo-Księgowy 

 

3. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań ustawowych 

3.1 Koszt realizacji zadań własnych i zleconych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu realizuje zadania własne Gminy oraz zadania 

zlecone przez administrację rządową. Pomoc społeczna jest finansowana z budżetu gminy, 

budżetu państwa w części dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz budżetu państwa na 

realizacje i obsługę zadań zleconych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację zadań własnych i zleconych  w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabela: 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i 

zleconych w latach 2019-2021 

Lp. Rok 2019 2020 2021 

 

1 

Ogólny koszt wydatków MOPS 33 037 996,86 37 739 224,72 38 492 346,38 

2 Środki własne Gminy 4 671 816,49 5 184 383,60 6 473 176,71 

3 Środki wojewody, w tym: 28 338 809,70 32 521 025,43 32 019 169,67 

1) Środki na realizację zadań 

zleconych 

25 397 115,99 29 523 526,45 29 076 925,51 

2) Dotacje na realizację zadań 

własnych 

2 916 553,71 2 997 498,98 2 942 244,16 

3) Dotacja na realizację 

programów rządowych 

25 140,00 - - 

4 Środki Urzędu 

Marszałkowskiego - Teleopieka 

- - - 

5 Środki Federacji Organizacji 

Socjalnych Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

FOSA 

21 370,67 - - 

6 Środki Bank Żywności w 

Olsztynie Projekt partnerski „ 

Aktywni i kompetentni w 

Biskupcu 

6 000 33 815,69 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03. 

Z przedstawionych danych wynika, że w porównaniu do 2020 roku nastąpił nieznaczny spadek 

środków finansowych na realizację ustawowych zadań własnych i zleconych gminy z zakresu 

polityki społecznej. 

4.  Realizacja zadań Sekcji Pomocy Środowiskowej 

4.1 Zadania Sekcji 
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Zadania sekcji realizują pracownicy socjalni, starsi pracownicy socjalni, specjaliści pracy 

socjalnej, starsi specjaliści pracy socjalnej działający w rejonach opiekuńczych oraz referent 

ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz stypendium. 

Do zadań SPŚ należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków pieniężnych, udzielanie pomocy 

rzeczowej, schronienia, posiłku, ubrania – osobom tego pozbawionym, świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, sprawianie pogrzebu oraz szeroki zakres różnorodnych 

form pracy socjalnej, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania, wypłata stypendium oraz dodatków 

mieszkaniowych i energetycznych. 

Zadania pomocy środowiskowej realizowane są przez pracowników socjalnych 

zatrudnionych w 10 rejonach opiekuńczych, obejmujących średnio około 1778 

mieszkańców oraz 1 referenta. 

4.2 Koszt realizacji zadań Sekcji   

Koszty realizacji zadań Sekcji Pomocy Środowiskowej w latach 2019-2021 

Rok 2019 

 

2020 2021 

Koszt ogólny 6 845 720,34 7 445 552,20 8 504 731,77 

Koszt realizacji 

zadań ze względu na 

źródło 

finansowania w 

tym: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Środki własne 

 

3 929 166,63 

 

4 448 053,22 

 

6 216 539,12 

2.Środki Wojewody 2 916 553,71 2 997 498,98 2 288 192,65 

Koszty realizacji 

zadań ze względu na 

charakter 

wydatków w tym: 

 

   

1. Koszt świadczeń i 

usług na rzecz 

mieszkańców 

5 665 584,81 5 974 395,47 6 938 065,10 
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2.Koszt obsługi 

realizacji zadań 

( koszty rzeczowe 

sekcji oraz 

wynagrodzenia 

pracowników) 

1 180 135,53 1 471 156,73 1 566 666,67 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozliczenia planu budżetu. 

Z powyższych danych wynika, że koszt realizacji zadań Sekcji Pomocy Środowiskowej z roku 

na rok wzrasta. Zwiększeniu uległ również wkład własny Gminy w realizację zadań. Wiąże się 

to głównie ze wzrostem nakładów na realizację zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym tj. realizacja usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt mieszkańców w domu 

Pomocy społecznej, pokrycie kosztów schronienia, dożywiania dzieci w szkole. 

4.3 Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. 

4.3.1 Główne powody udzielania świadczeń z systemu pomocy społecznej  

 

Zgodnie z danymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomocą społeczną w 2021 roku 

objęto wsparciem 8,5% mieszkańców. Bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania 

z pomocy społecznej skorzystało 707 rodzin, w których zamieszkuje 1514 osób. W stosunku 

do 2020 roku nastąpił spadek liczby osób korzystających z pomocy o około 1,4%. Analizując 

procentowy wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby 

mieszkańców gminy, można zauważyć, że na przestrzeni lat 2019-2021 tendencje te były 

malejące. 

Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (bez względu na 

rodzaj, formę i źródło finansowania) w Gminie Biskupiec w latach 2019-2021 

Lata 

 

Liczba 

ludności  

w Gminie  

ogółem 

Liczba rodzin  

objętych  

pomocą  

Liczba osób w  

rodzinach  

objętych 

pomocą 

% 

mieszkańców  

pobierających  

świadczenie  

w stosunku do 

ogólnej  

liczby ludności 

w Gminie 

2019 18977  922  2081  10,96  

2020 18962 827 1885 9,94 

2021 17782 707 1514 8,5 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03. 

 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w latach 2019-2021 z podziałem na powody 

przyznawania 

Powody 

przyznawania 

pomocy  

2019 2020  2021 

Bezdomność 41  45 40 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa  

104  107 79 

Bezrobocie  456  471 414 

Niepełnosprawność  271  206 216 

Długotrwała 

choroba  

107  229 223 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego  

160 119 84 

 

Przemoc w rodzinie 

 

64  56 51 

Alkoholizm 122  95 94 

Narkomania 7  6 4 

Trudności w 

przystosowaniu do 

życia po 

opuszczeniu 

zakładu karnego  

19  17 17 

Zdarzenia losowe  2  4 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 
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Do głównych przyczyn korzystania z pomocy społecznej nadal należy bezrobocie. 

W badanym okresie problem ten utrzymywał się na wysokim poziomie i dotykał przeciętnie 

ponad 50% rodzin objętych pomocą. Problem bezrobocia jest zjawiskiem szczególnie 

niepokojącym, ma bowiem bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa socjalnego 

mieszkańców gminy Biskupiec. Do dominujących powodów przyznawania pomocy społecznej 

należy także długotrwała choroba, niepełnosprawność, oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

4.3.2 Realizacja świadczeń pomocy społecznej 

 

Realizacja  świadczeń pomocy społecznej w latach 2019-2021 

 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba rodzin 922 827 825 

Liczba osób w rodzinach 2081 1885 1695 

Koszt świadczeń 5 089 577,86 5 382 739,84 5 670 899,16 

Środki Gminy 2 694 398,44 2 917 167,46 3 252 087,80 

Środki wojewody  (dotacja) 2 395 179,42 2 465 572,38 2 418 811,36 

Liczna rodzin objętych pracą 

socjalną 

736 627 667 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03. 

Z powyższych danych wynika, że nastąpił systematyczny wzrost nakładów finansowych na 

realizację świadczeń z pomocy społecznej – na przestrzeni lat 2019-2021 wzrost ten wynosi  

581 321,30 zł, co stanowi 11,42% z czego  środki własne gminy uległy zwiększeniu o 20,7%, 

natomiast środki budżetu państwa uległy zwiększeniu o 0,98 %. Strukturę wydatków na 

świadczenia realizowane w ramach zadań własnych w odniesieniu do zrealizowanych  zadań 

ustawowych, na przestrzeni lat 2019-2021 przedstawia poniższa tabela:  

Struktura wydatków na świadczenia realizowane w odniesieniu do zrealizowanych  

zadań ustawowych, na przestrzeni lat 2019-2021 

Lp. 
Rodzaj 

Świadczeń 

2019 2020 2021 

Liczba 

os. z 

decyzją 

Kwota 

Liczba 

os. z 

decyzją 

Kwota 

Liczba 

os. z 

decyzją 

Kwota 

1 Zasiłki stałe  144 733 175,60 119 654 569 116 657 618,14 

2 Zasiłki 

okresowe 

503 1257040,00 522 1 335 400 463 1 215 524 
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3 Posiłki w 

tym w  

szkołach 

514 234 880,00 452 208 080 345 268 555 

4 Zasiłki 

celowe na 

zakup 

żywności 

670 212 962,00 909 315 920 921 341 445 

5. Schronienie 24 145 317,00 26 119 104 21 1 21 432,30 

6. Ubranie 5 650,00 0 0 0 0 

7. Usługi 

opiekuńcze 

101 991 380, 50 103 1 201 659 104 1 372 709,00 

8. Zasiłki 

celowe na 

pokrycie 

wydatków 

powstałych 

w wyniku 

zdarzenia 

losowego 

2 640 4 4 000 3 3600 

9 Sprawienie 

pogrzebu 

3 2 819,00 3 4 385 2 1300 

10. Inne zasiłki 

celowe i 

pomoc w 

naturze 

203 26 448,45 390 340 860 427 361 312 

11 Odpłatność 

za Domy 

Pomocy 

Społecznej 

55 1 420 675,49 53 1 458 279 52 1 611 179,50 

12 Składki 

zdrowotne 

138 63 859,82 108 56 403,84 111 57 669,22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 

Z przedstawionych danych wynika, że największe wydatki Gmina Biskupiec przeznacza na 

wypłaty zasiłków okresowych (z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej 

choroby), realizację usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, pokrycie 

kosztów schronienia dla osób bezdomnych, pokrywania kosztów pobytu w Domach Pomocy 

Społecznej.  

4.3.3 Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach SPŚ realizowane 

są zadania dotyczące współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.    
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Zgodnie z art. 191 ust. 9  cytowanej ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 

wydatki w wysokości: 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

 30%  wydatków na opiekę i wychowanie – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie – w  trzecim roku i następnych latach  pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Tabela 9. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu Gminy Biskupiec w latach 

2019-2021 

 

Lata 2019 2020 2021 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej po raz pierwszy 

21 5 11 

Liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej 

55 47 60 

Koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 

zł 

346 217,96 360 841,79 436 335,79 

Źródło: opracowanie własne MOPS. 

Z przedstawionych danych wynika, że koszt ponoszony przez Gminę we współfinansowaniu 

pobytu dzieci w pieczy zastępczej na przestrzeni 3 lat wzrósł o ponad  26 %. Natomiast  w 

porównaniu z 2019 rokiem zwiększyła się liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

4.3.4 Realizacja pomocy materialnej dla uczniów 

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez MOPS od roku 2015. Obejmuje świadczenia 

wynikające  z: 

-z ustawy  z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, w ramach której realizowane są stypendia/ 

zasiłki szkolne,  w oparciu o regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biskupiec, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w 

Biskupcu, 

-z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

Stypendia szkolne były przeznaczane na zakup podręczników, przyborów szkolnych, 

ponoszenie kosztów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Ilość uczniów objętych pomocą oraz 

koszt świadczeń przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 10. Ilość uczniów objętych pomocą  w formie stypendium szkolnych oraz koszt 

świadczeń. 

Lata 2019 

 

2020 2021 

Liczba dzieci 

otrzymujących 

stypendium 

303 259 216 

Koszt świadczeń, w 

tym: 

220 109,99 187 984, 00 159 464,00 

Środki  gminy 22 011,00 18798,40 15 946,40 

dotacja 198 098,99 169 185,60 143 517,60 

Liczba dzieci 

otrzymujących 

wyprawkę szkolną 

- 3 4 

Koszt świadczeń 

( dotacja) 

0 1 335,00 1725 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MOPS. 

Z powyższej analizy wynika, że zmniejsza się ilość dzieci korzystających ze wsparcia w formie 

stypendium szkolnego, a tym samym koszt świadczeń zmniejszył się w badanym okresie o 

ponad 38%. 

4.3.5 Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. 

Program ten został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i 

przyjęty 15 października 2018 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007). Program ten zastąpił dotychczasowy wieloletni program 

,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 

Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania’’ na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.). W ramach programu 

przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych. 

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma 

charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata, tj.: 
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1. Moduł  dla dzieci i młodzieży; 

2. Moduł dla osób dorosłych; 

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

Celem modułu pierwszego i drugiego jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150% 

kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i 

niepełnosprawnym. Gmina może zorganizować również dowóz posiłków dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

Kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej wynosi: 

– 900 zł dla osoby w rodzinie, 

– 1164 zł dla osób samotnie gospodarujących. 

Liczbę osób korzystającej z pomocy oraz  koszt  programu przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 11. Liczbę osób korzystającej z programu oraz koszt programu 

Lata 2019 

 

2020 2021 

Rzeczywista liczba 

osób objętych 

programem ogółem 

1017 1095 1087 

Liczba osób 

korzystających z 

posiłku 

514 452 345 

koszt 234 880 208 080 268 555,08 

Liczba osób 

korzystających ze 

świadczenia na zakup 

żywności 

670 909 921 

koszt 212 962,21 315 920,00 341 444,92 

Koszt ogólnie, w tym: 447 842,21 524 000,00 610 000,00 
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Środki gminy 106 738,21 104 800,00 122 000,00 

dotacja 341 104 419 200,00 488 000,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MOPS. 

Z powyższych danych wynika, że koszt programu w 2021 r. w odniesieniu do 2019 r. wzrósł o 

36,20%. Zmniejszeniu uległa liczba osób objętych pomocą w formie posiłku, natomiast wzrosła 

liczba osób otrzymujących pomoc w formie świadczenia na zakup żywności. Powodem 

zmniejszenia liczby osób objętych pomocą w formie posiłku jest w dużej mierze sytuacja 

epidemiologiczna, która skutkowała zamknięciem szkół (zajęcia zdalne). 

4.3.6  Dystrybucja żywności w ramach programu operacyjnego „ Pomoc żywnościowa 

2014-2020” 

Zadanie było realizowane przy współpracy z: 

 Bankiem Żywności w Olsztynie -  przekazywanie art. spożywczych, 

 Biskupieckim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie „BARKA” -  podmiot 

uprawniony do odbioru żywności, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – odbiór żywności (rozładunek i składowanie);   

dystrybucja żywności na rzecz podopiecznych MOPS, 

 Caritas  w Biskupcu – udostępnienie pomieszczeń do przechowywania żywności 

 

W 2021 r. pomocą objęto 780 osób, na rzecz których łącznie  przekazano 3870  paczek 

żywnościowych tj.: 44286,90 kg żywności o wartości 216 735,87 zł. Średnio 1 osoba  otrzymała 

około 56 kg żywności produktów spożywczych i artykułów żywnościowych (tj. buraczki, 

cukier, fasolka po bretońsku, filet w oleju, groszek z marchewką, herbatniki maślane, kasza 

jęczmienna, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, miód, mleko, mus jabłkowy, olej 

rzepakowy, pasztet drobiowy, płatki owsiane, powidła śliwkowe, ryż biały, ser, szynka 

drobiowa, szynka wieprzowa, kawa) o wartości  ok. 277,00  zł. 

4.3.7  Realizacja projektu partnerskiego - „Aktywni i kompetentni  w Biskupcu II – 

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców  rewitalizowanego obszaru” 

realizowanego  przez Lidera Bank Żywności w Olsztynie  w partnerstwie z Gminą Biskupiec, w 

ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Oś priorytetowa  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 

RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans 

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 

RPWM.11.01.01  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

W 2021 roku kontynuowano projekt z 2020 roku : 

 „Aktywni i kompetentni  w Biskupcu II Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców  

rewitalizowanego obszaru” 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. (zakończenie projektu było 
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planowane na 31.12.2020 r. jednak projekt został przedłużony z uwagi na trwający stan 

pandemii). Realizowany był na rzecz 22 osób podopiecznych MOPS. 

W ramach projektu zostały zastosowane instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, które 

były realizowane na bazie Domu Kultury oraz ZDZ w Biskupcu przez lidera projektu: 

 Indywidualne zajęcia aktywizujące, 

 Poradnictwo specjalistyczne ( psychologiczne,  zawodowe, prawne), 

 Konsultacje brokera edukacyjnego, 

 Wsparcie socjalne ( w formie zasiłków z pomocy społecznej), 

 Grupowe zajęcia aktywizujące, 

 Kursy i szkolenia zawodowe, 

 Warsztaty umiejętności społecznych,  

 Warsztaty z brokerem edukacyjnym, 

Natomiast w ramach MOPS  realizowane były Indywidualne Ścieżki Reintegracji, prowadzona 

jest praca socjalna oraz  zapewnione jest wsparcie w formie świadczeń  pomocy społecznej)  

4.3.8 Realizacja programu Teleopieka domowa. 

 

Teleopieka jest usługą dającą możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa. System skierowany do osób starszych, niesamodzielnych, 

czasowo lub stale samotnych ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą 

lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają stałego nadzoru.  W razie 

pojawiającego się zagrożenia, poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku alarmowego, 

połączonego z aparatem telefonicznym, system umożliwia wezwanie pomocy lub dostarcza 

rozwiązania niezbędnego  do zażegnania zaistniałego problemu. 

Programem objętych jest 18 osób starszych i chorych, które wymagają tego typu wsparcia. 

Uczestnicy programu zostali wyposażeni w aparaty telefoniczne ( stacjonarne i komórkowe)  

wyposażone w bezprzewodowe  nadajniki SOS,  które są bezpośrednio podłączone z Polskim 

Centrum Opieki w Gdyni.  Na rzecz podopiecznego Centrum zapewnia  całodobowy dyżur 

Centrum Operacyjno-Alarmowego oraz jego gotowość do wykonania procedur po otrzymaniu 

sygnału za pośrednictwem przycisku SOS tj. wezwania karetki pogotowia, straży pożarnej, 

policji, powiadomienia rodziny, osób bliskich, udzielanie telefonicznego wsparcia 

psychicznego oraz telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji, aż do przybycia służb/osób.  

Koszt zadania wynosi  –  7 680 zł ( środki gminy )  

 

4.3.3.9 Realizacja dodatków mieszkaniowych  

 

Zadanie jest realizowane przez Ośrodek od stycznia 2021 roku w ramach Sekcji Pomocy 

Środowiskowej. 

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w 

mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. 

Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Co 

niezmiernie ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie 

gra to roli w przyznawaniu dodatku). O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go 

otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy 
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od dochodu rodziny i wysokości opłat za zajmowany lokal, może zmniejszyć koszty utrzymania 

mieszkania nawet o kilkaset złotych. Jest więc znaczącym wsparciem. 

 

W 2021 roku przyjęto 539 wniosków o dodatek mieszkaniowy,  

Liczba wydanych decyzji:  

−przyznających – 526 

−odmownych – 13 

−inne – 19 (dotyczyły wygaśnięcia, skrócenia terminu przyznania oraz zawieszenia dodatku) 

Wsparciem w formie dodatku mieszkaniowego objęto 316 gospodarstw domowych, w tym:  

 1-osobowe – 104 

 2-osobowe –55,  

 3-osobowe – 44,  

 4-osobowe – 64,  

 5-osobowe – 35, 

 6 i więcej osobowe – 14. 

:   

Tabela  12 Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych 

zasobach mieszkaniowych 

 

Rodzaj zasobów 

mieszkaniowych 

Liczba dodatków Kwota wypłaconych 

dodatków mieszkaniowych 

w złotych 

Gminne 1657 391 581,03 

Spółdzielcze 353 70 850,48 

Wspólnoty mieszkaniowe 450 88 481,91 

Własność prywatna 12 3 185,66 

Inne 542 112 045,37 

razem 3014 666 144,45 

 

 

 

4.3.10 Realizacja zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

Zadanie jest realizowane przez Ośrodek od stycznia 2021 roku w ramach Sekcji Pomocy 

Środowiskowej. 
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Dodatek energetyczny jest rządowym pomysłem na pomoc uboższym klientom 

przedsiębiorstw energetycznych. Przysługuje on tak zwanemu odbiorcy wrażliwemu, czyli 

osobie, która otrzymuje dodatek mieszkaniowy. To świadczenie ma częściowo 

zrekompensować koszt zakupu prądu. 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, obecnie 

nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 roku. W 

związku z powyższym, wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

 

W okresie sprawozdawczym podjęto 76 decyzji w sprawie przyznania zryczałtowanego 

dodatku energetycznego,  

W 2021 roku pomocą w tej formie objęto 34 gospodarstwa domowe, którym wypłacono 239 

świadczeń na łączną kwotę 3496,70 zł. Koszt realizacji zadania wraz z 2% kosztów obsługi 

wyniósł ogółem 3 566,63 zł i w całości został sfinansowany w ramach dotacji celowej z budżetu 

państwa. 

4.3.11 Prowadzenie Jadłodzielni i Szafy społecznej 

W grudniu 2021 roku została uruchomiona jadłodzielnia oraz szafa społeczna. 

Idea Jadłodzielni narodziła się w Niemczech w 2012 roku, wkrótce zaczęła docierać także do 

innych krajów. Zamysłem jest dzielenie się żywnością z innymi. Chodzi przede wszystkim 

o żywność, która została po świętach, imprezach, a także taką, której kończy się termin 

ważności,a wiadomo, że nie zostanie zjedzona. Idea ta niesie więc ze sobą kilka korzyści – 

zapobiega marnowaniu się jedzenia, a także wspiera osoby uboższe, bezdomne, głodne. 

Koszt realizacji: 9 400,00 złotych 

 

5. Realizacja zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych  

4.1 Koszt realizacji zadań 

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych została  stworzona z połączenia dwóch 

sekcji tj. Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych. Funkcjonuje w strukturze 

MOPS od 1 stycznia 2020 roku. 

 

Koszt realizacji zadań -  29 073 358,88  w tym                  

 Koszt świadczeń –    28 618 042,66   

 Koszt obsługi świadczeń –  455 316,22  

 

4.2 Zadania wykonywane w ramach Sekcji 

Zadania wykonywane były w ramach 4 etatów i obejmowały w szczególności: 

1) Prowadzenie indywidualnych  postępowań w  sprawach: 
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 Świadczeń rodzinnych ( zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków) 

 Świadczeń opiekuńczych ( zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze) 

 Zasiłków dla opiekuna  

 Świadczeń rodzicielskich 

 Świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

 Świadczeń z tyt. urodzenia dziecka ( ustawa z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin Za życiem) 

 świadczeń wynikających z Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  tzw. 500+ 

 realizację Programu „Dobry Start” .Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na 

dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci 

niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez 

nie 24. roku życia w wysokości 300 zł. 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 

r. poz. 1061) – od nowego okresu rozliczeniowego tj. IX 2021 świadczenie jest 

wypłacane przez ZUS.  

 

2) Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

3) Opłacanie składek społecznych i  zdrowotnych, 

4)  Realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „ KARTA DUŻEJ RODZINY” 

Karta Dużej Rodziny, to program dla rodzin, w których jest przynajmniej trójka dzieci. Dzięki 

niej można korzystać ze zniżek przyznawanych przez państwowe i prywatne firmy – partnerów 

Karty Dużej Rodziny. Zniżki obowiązują na towary i usługi – np. komunikacyjne, spożywcze, 

paliwowe czy bankowe. Karta jest  wydawana każdemu członkowi rodziny bezpłatnie na 

wniosek członka rodziny.   

5.3 Struktura wydatków  

 

Tabela 13  STRUKTURA WYDATKÓW  W LATACH 2019-2021 

WYSZCZEGÓLNIENI

E 

ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

l. 

os 

koszt w zł l. os koszt w zł l. os koszt w zł 

I.  ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 zasiłki rodzinne oraz 

dodatki 

85

3 

2  731 956,9

0 

114

6 

1 913 762,3

1 

157

8 

2 225 270,8

0 

 zasiłki pielęgnacyjne 52

0 

1 143 687,00 494 1 235958,58 481 1 231 241,5

2 
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 świadczenia  

pielęgnacyjne 

14

5 

2 196 278,00 169 3 440348,00 181 3 954 378,0

0 

 składki  emerytalno- 

rentowe i  zdrowotne 

15

9 

623 865,00 197 644064,00 237 940 642,23 

  jednorazowe 

zapomogi z tyt. 

urodzenia dziecka 

13

9 

139 000,00 132 136000,00 113 122 000,00 

 Zasiłek dla opiekuna 25 116  943,00 3 14060,00 1 7440,00 

 Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

37 133 187,40 2 12400,00 0 0 

 Świadczenie 

rodzicielskie 

18

2 

693 160,10 97 570540,10 120 578 343,90 

 ,świadczenie 

jednorazowe ( za 

życiem) 

3 12 000,00 2 8000,00 2 8000,00 

Ogółem koszt świadczeń 7  790 077,40 7 967 135,53 9 067 316,45 

II. świadczenia wychowawcze 500+ 

Wyszczególnienie ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

 Liczba rozpatrzonych 

wniosków 

2172 2367 2260 

 Liczba dzieci , na 

które zostało 

przyznane 

świadczenie 

3194 3553 3200 

 Koszt świadczeń 15 069633,23 18 371 499,32 18 289 082,12 

III. Świadczenie „ Dobry Start” 

Wyszczególnienie ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

 Liczba dzieci, na 

które zostało 

przyznane 

świadczenie 

2103 2044 0 

 Koszt świadczeń 630 450,00 612 750,00 984,00 

IV Fundusz alimentacyjny 

Wyszczególnienie ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

 Świadczenie 

alimentacyjne 

275 304 251 
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 Koszt świadczeń 1 422 928,76 1 323 096,71 1 261 644,33 

V. Realizacja Karty Dużej  Rodziny 

Wyszczególnienie ROK 2019 ROK 2020 ROK 2020 

 Liczba złożonych 

wniosków 

525 577 67 

 Liczba wydanych kart 

dla członków rodzin 

1102 2171 125 

W tym dla dzieci 1102 1165 22 

 Koszt obsługi 1570,89 482,79 923,34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MOPS. 

 

5.4   Postępowanie wobec osób zobowiązanych do alimentacji: 

 przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych – wezwanie skierowano do 133 os. 

 wystąpienie z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy  -  7 os. 

 wystąpienie o zwrot zatrzymanego prawa jazdy –  1 os. 

 zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP –  9os. 

 złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo w trybie art. 209 KK –  16 os. 

 przekazanie informacji dla dłużnika o jego zobowiązaniach –  211os. 

 zgłoszenie  211 dłużników  do   Krajowego Rejestru Długów 

 

5.5  Egzekwowanie należności 

Ogółem w roku 2021 ściągnięto kwotę  436 857,13 zł. 

Zwroty dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń-z  funduszu 

alimentacyjnego ) z czego: 

  -    przekazano do budżetu państwa – 351 692,66 zł, 

  -    przekazano na dochód własny gminy Biskupiec –  85 164,47 zł. 

 

6. Realizacja zadań Domu Dziennego Pobytu „ Dzienny Dom Senior- Wigor”  

6.1 Koszt realizacji zadań 

Koszt realizacji zadań  –  169 258,41  zł  (finansowany w ramach środków gminy) 

Zadanie było realizowane w ramach – 2 etatów  

W roku 2021 z  różnych formach działalności domu  korzystały 53 osoby.   

W roku 2021 działalność Domu Dziennego Pobytu uzależniona była od ograniczeń 

wynikających z sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.  Dom Dziennego 

Pobytu na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o czasowym ograniczeniu 
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działalności stacjonarnej tego typu placówek, wielokrotnie zawieszał swoją działalność, 

funkcjonując z następującymi przerwami: 

1) 1-17 I 2021  

2) 18-31 I 2021 

3) 1-14 III 2021 

4) 15 III - 4 IV 2021 

5) 5-11 IV 2021 

6) 12-18 IV 2021 

7) 19-25 IV 2021 

8) 20-31 XII 2021 

 

Podczas czasowego ograniczenia działalności stacjonarnej pracownicy DDP 

pozostawali do dyspozycji seniorów. Utrzymywali stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi 

oraz komunikowali się z nimi na czacie w aplikacji Messenger. W razie potrzeby kontaktowali 

się również indywidualnie służąc pomocą i wsparciem. 

 

Wykaz realizowanych zajęć 

Lp. Nazwa zajęć Ilość zajęć 

tygodniowo 

Liczba godzin 

tygodniowo 

1. Zajęcia aktywności ruchowej 3 3 

2. Zajęcia wokalne 2 4 

3. Zajęcia animacyjne 2 4 

4. Warsztaty z technologii informacyjnej 2 2 

5. Zajęcia taneczne  2 2 

6. Gry logiczne i zręcznościowe  2 2 

7. Warsztaty zdrowia i urody 1 1 

8. Zajęcia z komunikacji interpersonalnej 1 1 

9. Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne 1 3 

Źródło: opracowanie własne MOPS 

Ze względu na pandemię pensjonariusze DDP uczestniczyli jedynie w kilku spotkaniach 

okolicznościowych integrujących społeczność Domu, spotykając się tylko i wyłącznie w swoim 
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gronie. Jesienią obchodzono wspólnie Dzień Seniora w Starej Kaflarni, a w grudniu odbyło się 

kameralne Spotkanie Opłatkowe w Domu Dziennego Pobytu.  

 

7.  Realizacja zadań Ośrodka Wsparcia 

7.1 Koszt realizacji zadań 

Koszt  realizacji zadań  –    473 586,61  zł  

Zadania wykonywane w ramach 2 etatów   

7.2 Zakres zadań Ośrodka: 

 prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii w ramach  z gminnego programu 

profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii –   

402 298,60 zł; 

 realizacja zadań związanych  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy –  71 288,01 zł; 

 realizacja zadań dotyczących wspierania rodzin. 

 

W roku 2021 w ramach działalności ośrodka wsparcia z pomocy skorzystało: 

 191 osób objęto wsparciem specjalistów (terapeutów, psychologa, prawnika, 

pedagoga), na rzecz których udzielono 536 konsultacji, 

 64 dzieci uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych 

w 5 świetlicach na terenie wiejskim, 

 zrealizowano na terenie gminy 5 inicjatyw z zakresu profilaktyki uzależnień przy 

współpracy ze szkołami, komisariatem Policji – skorzystało z nich około 774 osób  

(dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice,społeczność lokalna). 

 

7.3. Działania Punktu Konsultacyjnego  

1) Specjaliści d.s. uzależnień i współuzależnień: 

Świadczyli usługi profilaktyczno-terapeutyczne związane z uzależnieniami od alkoholu, 

substancji psychoaktywnych na rzecz osób uzależnionych, nadużywających oraz członków ich 

rodzin, a także związanych z przemocą i zaburzeniami emocjonalnymi i lekowymi. 

Z pomocy specjalistycznej łącznie skorzystało 191 osób na rzecz których udzielono 526 

konsultacji, w tym: 

 Specjalisty psychpterapii uzależnień – Paweł Ciunowicz -  czwartki: 14:00 –18:00 

            z pomocy specjalisty skorzystało 27 osoby którym udzielono 52 konsultacje. 

 Psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień -  Irena Maszczak 

Wtorki  w godz. 15.30-19.00 -  pomocą objęto 40  osób, którym udzielono w formie  

113 konsultacji. 
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 Psychoterapeuta, – Ewa Duchnowska wsparcie realizowane 2 razy w miesiącu I i III 

poniedziałek miesiąca w godzinach 8.00 – 15.00. Udziela pomocy osobom dotkniętym 

przemocą oraz osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysu osobistego, nie 

potrafiących poradzić sobie z zaistniałą sytuacja – cierpią na różnego rodzaju 

zaburzenia. Z pomocy  skorzystały 32 osoby –   72 konsultacji. 

 

 Milena Kuliś – psycholog, świadczy usługi  w każdy wtorek  9.00-15.00. Udziela 

pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osobistych, 

rodzinnych, wychowawczych. Z pomocy skorzystało 55 os. – 172 konsultacji. 

 

 Porady Prawne  – Marta Bułajewska  - środa  -16.00 –19.00 

Udzielanie porad, informacji, konsultacji prawnych w różnych tematach: osobom 

uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy domowej. Z usług prawnika 

skorzystało –  67 osób –  udzielono 110 porad. 

W Ośrodku Wsparcia był uruchomiony również telefon interwencyjny – „Pomoc 

psychologiczna dla osób w sytuacjach załamań i kryzysów osobistych występujących na skutek 

przebywania na kwarantannie”.  

7.4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Realizowane jest  w ramach stanowiska  specjalisty pracy z rodziną –  Pani Ewa Iwaniec, która 

na podstawie Zarządzenia Burmistrza Biskupca jest również  członkiem  Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Główne źródło na temat przemocy w rodzinach w Gminie Biskupiec stanową dane Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dane ilustrujące skalę 

przemocy na terenie Gminy Biskupiec przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 15. Dane dotyczące skali przemocy w rodzinie na terenie Gminy Biskupiec w 

latach 2019-2021 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Liczba rodzin objęta procedurą Niebieskiej Karty 98 

 

78 72 

Liczba posiedzeń Grup Roboczych 200 

 

175 119 

Liczba złożonych wniosków do prokuratury o 

ściganie z art. 207 kk 

18 

 

8 7/ w tym 

6 

skazanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przemocy w Rodzinie. 

Z powyższych danych wynika, że przemoc w rodzinie w badanym okresie na terenie Gminy 

Biskupiec ma tendencję malejącą. Świadczyć to może o tym, że działania pomocowe wobec 
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osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc oraz interdyscyplinarność 

podejmowanych działań przynoszą oczekiwane rezultaty. Wzrasta również świadomość osób 

doświadczających przemocy, które wiedzą gdzie mogą szukać pomocy. 

1) Zakres realizowanych działań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

Tabela 16  Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: 

Specjalista świadczący 

poradnictwo w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie/źródło 

finansowania 

Częstotliwość dyżurów 

(np. 1 raz w tygodniu) 

Godziny 

(od - do) 

lub czas 

trwania 

jednego 

dyżuru 

Liczba osób, 

którym 

udzielono 

poradnictwa w 

zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

prawnik  1 raz w tygodniu 

 

16.00 – 19.00 

 

8 osób 

doświadczających 

przemocy  

0 osób 

stosujących 

przemoc 

Pedagog pracujący z 

osobami 

doświadczającymi 

przemocy 

 

2 razy w miesiącu 

 

 

9.00- 16.00 

 

15 osób 

doświadczających 

przemocy 

psycholog 1 raz w tygodniu 9.00 - 15.00 15 osób 

doświadczających 

przemocy 

4 osoby stosujące 

przemoc 

 

Psychoterapeuta 

uzależnień 

1 raz w tygodniu 

 

 

1 raz w tygodniu 

 

15.30 – 19.00 

 

 

14.00 – 18.00 

 

3 osób 

doświadczających 

przemocy 

6 osób 

stosujących 

przemoc 

1 osoba 

doświadczająca 

przemocy 

11 osób 

stosujących 

przemoc 

Źródło: opracowanie własne MOPS 
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2)  Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochronę ofiar 

 Opracowanie planu pomocy –  32 rodziny, 

 Monitorowanie środowisk objętych procedurą Niebieskiej Karty  -  wizyty w 

środowisku –  72 rodziny,  

 Złożenie wniosku do Sądu Wydział Rodzinny i Nieletnich ( wgląd, ograniczenie 

władzy, pozbawienie władzy)– 27 wniosków  

 Złożenie 7 wniosków do prokuratury za pośrednictwem Referatu Kryminalnego KP w 

Biskupcu ( zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.207kk) 

 

3)  Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc 

 Skierowanie na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 13 osób 

 Skierowanie na konsultacje do psychoterapeuty uzależnień – 17 osób, 

 Skierowanie na konsultacje  psychologiczne – 4 osoby, 

 Skierowanie  wniosków do GKRPA – 14 osoby. 

 

7.5  Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy  

 

Program  finansowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie 

 W roku 2021r w okresie czerwiec- wrzesień w Biskupcu w programie korekcyjno- 

edukacyjnym dla sprawców przemocy uczestniczyło 19 osób, program ukończyło 19 osób (12 

mężczyzn, 7 kobiet). 

Celem realizowanego  programu jest powstrzymanie/ograniczenie przemocy w rodzinie. 

Uczestnicy uświadamiają sobie czym jest przemoc, uczą się rozpoznawać własne zachowania 

agresywne wobec bliskich oraz sygnały ostrzegawcze. Nabywają nowych umiejętności 

służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez użycia siły i agresji oraz 

kształtowaniu postaw partnerskich i szacunku wobec kobiet jak również odpowiedzialności za 

popełniane czyny .  

7.6. Działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w  Rodzinie:  

Tabela 17 Działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w  Rodzinie 

Data powołania Zespołu: 30.06.2011 r. 

 

Lp

. 

Data posiedzenia  Zespołu Opis 

1 09.03.20201r Podsumowanie roku 2020 r., omówienie 

sprawozdań: z Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy i Ochronie Ofiar 

Przemocy, zadania własne gminy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, zadania Zespołu 

Interdyscyplinarnego 
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2 30.06.2021r 

 

Propozycje szkoleń dla ZI i grup roboczych 

3 23.09.2021r 

 

Kampania „Biała Wstążka”, „Otwarte Drzwi” – 

podział zadań   

4. 14.12.20201r 

 

Podsumowanie roku 2021r, omówienie 

sprawozdań: z Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy i Ochronie Ofiar 

Przemocy, zadania własne gminy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, zadania Zespołu 

Interdyscyplinarnego.   

 

W 2021 roku nie przeprowadzano  interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie - odbieranie dzieci z rodzin w trybie art. 12a ustawy. 

 

72  rodzin objęto procedurą „Niebieskiej Karty”,   

W roku 2021 roku  odbyło się 119 posiedzeń grup roboczych  z udziałem policji, pomocy 

społecznej, oświaty, sądu. . Pomocą grup roboczych objęto 72  rodziny. 

Liczba zakończonych procedur Niebieskiej Karty na skutek ustania przemocy w rodzinie – 

41.   

7.7. Działalność  dziecięco-młodzieżowych grup profilaktyczno- edukacyjnych 

Grupy profilaktyczne z reguły funkcjonują przez cały rok z wyjątkiem okresu wakacyjnego. 

Jednakże w 2021 r. z powodu pandemi zajęcia trwały w okresie wrzesień- grudzień. 

Głównym celem świetlic jest uzupełnianie braków, nied omagań w zakresie socjalnym, 

opiekuńczym i wychowawczym oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesów 

rozwoju poprzez: 

a) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych 

b) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych 

c) zapewnienie uczestnikom możliwości odrabiania lekcji oraz pomocy w nauce 

d) współpracy z rodzicami w zakresie eliminowania problemów opiekuńczo-wychowawczych 

e) zapewnienie uczestnikom świetlicy dożywiania w formie podwieczorku 

Ogółem w roku 2020 uczęszczało na zajęcia – 64 dzieci. 
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Tabela 18  dziecięco – młodzieżowe grupy profilaktyczno- edukacyjne 

 

L.p Miejsce realizacji zajęć Wychowawca Liczba 

zapisanych 

uczestników  

uwagi 

1 Świetlica wiejska w Węgoju 
2 x w tyg po 3 h 

 

Alicja Zacharewicz 

 

10 dzieci 

 

Wrzesień – listopad 

2021r 

2 Świetlica w szkolna w 

Czerwonce  
2 x w tyg po 3 h 

Urszula Stachowska 16 dzieci 

 

Wrzesień - grudzień 

2021r 

4 Świetlica wiejska w Kobułtach 
2 x w tyg po 3 h  

Joanna Wachocka 

 

15 dzieci Październik – 

grudzień 2021r 

5 Świetlica wiejska w Borkach 

Wielkich 
2 x w tyg po 3h  

Anna Wierzbicka 

 

16 dzieci Wrzesień - grudzień 

2021r 

6 Świetlica wiejska w Stryjewie 

2 x w tyg po 3h  

Brygida Cicholska 13 dzieci Wrzesień  – 

grudzień 2021r 

7 Razem  64  dzieci  

Źródło: opracowanie własne MOPS 

7.8. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Odbyło się 49 posiedzeń GKRPA w następujacych sprawach:  

7.8.1  Wnioski w sprawie zastosowania poddania się leczeniu odwykowemu 33- wnioski  

Tabela 19  Wnioskodawcy i liczba wniosków w sprawie leczenia odwykowego 

 

L.p Wnioskodawca Liczba wniosków 

1 rodzina 10 

2 pracownik socjalny 10 

3 policja 5 

4 kurator 6 

5 Gminny Zespół Interdyscyplinarny 0 

6 Inne - sąsiedzi 2 

7 Razem 33 

Źródło: opracowanie własne MOPS 
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Tabela 20 Sposób rozpatrzenia wniosku w sprawie leczenia odwykowego 

 

L.p Sposób rozpatrzenia wniosku Liczba wniosków 

1 Wnioski skierowane do SR w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu  

6 

2 Wnioski skierowane do SR w sprawie zmiany 

postanowienia o zastosowania obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu  

1 

3 Dobrowolne podjęcie konsultacji u specjalistów w 

Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Wsparcia 

18 

4 Podjęcie terapii odwykowej w systemie 

stacjonarnym 

1 

5 Sprawy zawieszone  7 

6 Sprawy w toku - wezwania 0 

7 Razem 33 

Źródło: opracowanie własne MOPS 

7.8.2. Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych, w których odbywa się 

sprzedaż alkoholu.  

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz sprawdzenie zgodności z posiadaną przez przedsiębiorcę dokumentacją 

oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.Ponadto prowadzone były rozmowy 

ze sprzedawcami na okoliczność odpowiedzialności prawnej w związku ze sprzedażą alkoholu 

osobom nieletnim i nietrzeźwym. Kontolowane sklepy otrzymywały materiały profilaktyczno-

edukacyjne dotyczące szkodliwości alkoholu, uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. W roku 2021 skontrolowano 26 placówek. 

 

 

Tabela  21  Rodzaje kontrolowanych placówek 

L.p Rodzaj placówki skontrolowanej Liczba placówek 

1 handlowa 21 

2 gastronomiczna 5 

3 Razem 26 

Źródło: opracowanie własne MOPS 

Tabela 22 Wyniki kontroli placówek 

L.p Wynik kontroli Liczba placówek 

1 Pouczono o przestrzeganiu zapisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości 

25 
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2 Nie przeprowadzono kontroli z uwagi na 

zamknięty lokal 

1 

3 Nieprawidłowości nie stwierdzono 25 

4 Oświadczenie o wartości sprzedaży zgodne z 

przedstawioną dokumentacją 

6 

Źródło: opracowanie własne MOPS 

7.8.3 Opiniowanie postanowień w sprawie sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych 

i gastronomicznych 

W roku 2021 Komisja zaopinowała 19 postanowień w sprawie sprzedaży alkoholu  w tym  10 

placówek handlowych i 9 gastronomicznych. 

7.8.4  Inne działania Komisji: 

 opiniowanie ofert na zadania profilaktyczne; 

 współpraca ze szkołami, sołectwami, Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi 

oraz innymi Podmoiotami; 

 Udział członków Komisji w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinanrego ds 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

7.9.   Oddziaływania Profilaktyczne na terenie Gminy. 

Koszt zadań 107 085,52 zł  

W roku 2021 Komisja przy współpracy z instytucjami i organizacjami  społecznymi przyjęła 

do realizacji  5 zadań  promujących  zdrowy styl życia, które były zrealizowane w  

szczególności w szkołach i  świetlicach.  Skorzystało – 774 osób (dzieci, młodzież, nauczyciele, 

rodzice, społeczność lokalna).  

 

Tabela 23 Realizacja oddziaływań profilaktycznych – wyszczególnienie 

 

L.p Nazwa podmiotu 

 realizującego 

           Opis dofinansowanego  zadania 

 

Liczba 

osób 

Kwota 

dofinans. 

 

1 Klub sportowy 

„Tęcza“ 

Organizacja i realizacja na rzecz dzieci i 

młodzieży pozalekcyjnych zajęć sportowych z 

elementami profilaktyki 

80 99 000,00 

2 Szkoła 

Podstawowa 

Kobułty,  

„Jesteśmy dla siebie ważne“ – zadanie 

profilaktyczno - wychowawcze 

 

180  1 500,00 

3 MOPS Biskupiec Dni Rodziny 

 

350 dzieci 

 

 

2 108,66 
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   4 

 

Dziecięco – 

młodzieżowe 

grupy 

profilaktyczno – 

edukacyjne 

- Wigilia 

- Paczki 

64 599,00 

2 498,00 

5 CKTiS, MOPS Czwartkowe poranki  w Parku Miejskim 

„Zdrowo -  Owocowo“ 

100 1 379,86  

  Źródło: opracowanie własne MOPS 

 

8. Realizacja zadań Klubu Integracji Społecznej 

8.1 Zadania realizowane w ramach Sekcji 

Koszt  realizacji zadań   - 121 448,41 zł 

Zdanie realizowane w ramach 3 etatów merytorycznych ( Kierownik KIS;  2 asystentów 

rodziny). 

Główne działania realizowane w roku 2021: 

 Konsultacje/poradnictwo  indywidualne   

 Prace społecznie – użyteczne  

 Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej 

 Realizacja usług asystenta rodziny – wsparcie rodzin w problemach wynikających 

z bezradności w sprawach opiekuńczych 

 Inicjowanie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji rodziców. 

 

 

W 2021 roku na stanowisku asystenta rodziny w Klubie Integracji Społecznej pracowało 2 

asystentów.  

Wsparciem asystenta rodziny objęto 32 rodziny w tym: 4 rodziny zostało zobowiązane 

przez Sąd do współpracy z asystentem rodziny, 25 rodzin podjęło współpracę na wniosek 

pracownika socjalnego wyrażając chęć i zgodę na współpracę, 4 rodziny same złożyły wniosek 

o wsparcie w formie usług asystenta rodziny. 
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Tabela 25 Inicjowanie działań integracyjnych na rzecz mieszkańców gminy  

w tym osób z niepełnosprawnością 

 

Lp. Nazwa działania Czas realizacji Liczba 

uczestników 

Kobiety Mężczyźni Organizator 

1. Warsztaty dla rodziców – 

program warsztatów 

przygotowany  

w oparciu o Program 

„Szkoła dla rodziców i 

wychowawców” 

 

13.10.2021-

15.12.2021 

 

w 2021 roku 

odbyło się 9 

spotkań/ 3h 

 

10 

 

9 1 

 

 

 

 

Klub 

Integracji 

Społecznej 

2. Warsztaty dla rodzin w 

ramach wsparcia 

asystentów rodziny 

dotyczące min.: 

- wzmocnienia samooceny 

- prawidłowej 

komunikacji rodzic – 

dziecko 

- prawidłowej 

komunikacji z partnerem  

- spędzania czasu wolnego 

z dziećmi 

- nauki odczytywania 

potrzeb dzieci 

- zachęcania dzieci do 

samodzielności 

- w zakresie higieny 

osobistej 

- dbania o zdrowie w 

czasie ciąży 

- planowania porządków 

 

18 

 

spotkań 

indywidualnych 

w ciągu roku 

 

 

35 

 

14 8 Asystenci 

rodziny 
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3. Współpraca asystentów 

rodziny z rodzinami w 

których występują 

trudności w sferze 

opiekuńczo – 

wychowawczej. Wsparcie 

rodziców w wychowaniu i 

opiece nad dziećmi, 

prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. 

 

Cały rok 57 

 

32 25 Asystenci 

rodziny 

4. Warmińsko – Mazurskie 

Dni Rodziny. 

Przekazanie informacji do 

placówek oświatowych na 

temat konkursów i 

planowanych wydarzeń w 

ramach XXIII Warmińsko 

– Mazurskich Dni 

Rodziny. Zachęcenie do 

działań promujących 

rodzinę. 

 

Organizacja zabaw 

plenerowych z okazji Dnia 

Dziecka, przygotowanie i 

przekazanie rodzinom 

książeczek – kolorowanek 

w celu promowania 

spędzania czasu z dziećmi. 

 

14.05.2021 -

11.06.2021 

 

 

 

 

 

01.06.2021 

Wydarzeni

e 

skierowan

e do 

wszystkic

h chętnych 

rodzin z 

miasta i 

gminy 

Biskupiec 

oraz 

wszystkic

h 

placówek 

oświatowy

ch. 

  Urząd 

Miejski, 

Centrum 

Kultury, 

Turystyki 

i Sportu, 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

– Klub 

Integracji 

Społecznej 

5. Współudział w organizacji 

zabaw wakacyjnych z 

cyklu „Poranki w parku”  

Promowanie aktywnego 

spędzania czasu z dziećmi 

poprzez wspólną zabawę. 

 

 

 

 

22.07.2021 

Wydarzeni

e 

skierowan

e do 

wszystkic

h chętnych 

rodzin z 

miasta i 

   

Urząd 

Miejski, 

Centrum 

Kultury, 
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1. Spotkanie pod nazwą  

„Zdrowo – owocowo” 

2. Spotkanie pod nazwą 

„Podwórkowe zabawy – 

wczoraj i dziś” 

 

26.08.2021 

gminy 

Biskupiec 

Turystyki 

i Sportu, 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

6. 

 

 

 

Warsztaty świąteczne dla 

rodzin z dziećmi.  

Skierowane do rodzin 

współpracujących z 

asystentem rodziny we wsi 

Czerwonka 

02.12.2021 1 1 kobieta 

(2 dzieci) 

0 Klub 

Integracji 

Społecznej

asystenci 

rodziny 

7. Warsztat praktycznych 

umiejętności  

 

 

 

25.10.2021 

-13.12.2021 

 

w w/w okresie 

odbyło się 7 

spotkań/3h 

6 6 0 Klub 

Integracji 

Społecznej 

8. 

 

 

 

 

 

Grupa wsparcia – Kręgi 

wsparcia  

 

Warsztaty integracyjne, 

wspierające osoby z 

niepełnosprawnością i ich 

rodziny 

 

12.07.2021 

-08.11.2021 

 

W w/w okresie 

odbyło się 5 

spotkań/3h 

35  

w tym: 19  

z 

niepełnosp

rawnością 

28  

w tym 13  

z 

niepełno

sprawnos

cią 

 

 

7  

w tym 6  

z 

niepełno

sprawnoś

cią 

Klub 

Integracji 

Społecznej

asystenci 

rodziny 

9. Promowanie pozytywnych 

postaw, organizacja 

inicjatyw wspierających 

osoby samotne i 

niepełnosprawne. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

Klub 

Integracji 

Społecznej

Urząd 

Miejski, 

Powiatow

y Urząd 

Pracy, 

Miejska 



50 
 

1.Przygotowanie kartek 

świątecznych 

wielkanocnych, zachęcenie 

do włączenia się w akcję 

innych instytucji (UM, 

PUP, MBP, DDzP) i 

przygotowanie przez nich 

kartek. Zebranie 

wszystkich życzeń i 

przekazanie ich 

bezpośrednio do 

uczestników Kręgów 

Wsparcia (każdy uczestnik 

otrzymał 6 kartek z 

indywidualnymi 

życzeniami) 

 

2. Organizacja akcji 

bożonarodzeniowej 

„Podaruj gwiazdkę – 

wywołaj uśmiech”. 

Zachęcenie do włączenia w 

inicjatywę – 

(przygotowanie ręcznie 

gwiazdek i życzeń 

świątecznych wszystkich 

mieszkańców) 

umieszczenie plakatów 

informacyjnych na 

stronach MOPS, UM oraz 

Facebook. 

Przekazanie gwiazdek z 

życzeniami do 

podopiecznych 

Stowarzyszenia Pomocy 

Dziecku i Rodzinie Barka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

01.12.2021-

20.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

---- 

Przekazan

o około 

100 kartek 

– 

gwiazdek 

z 

życzeniam

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Biblioteka 

Publiczna, 

Dom 

Dziennego 

Pobytu w 

Biskupcu 

 

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

--- 

MOPS 

(kasa, 

sekretariat

, 

kierownik 

SPŚ), 

kierownik 

KIS, 

Szkoły i 

przedszkol

a, osoby 

prywatne, 

Stowarzys

zenie 

BARKA 

 

 Działania na rzecz ekonomii społecznej. 
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10. Realizacja Gminnych programów 

Podejmowane w ramach poniższych programów działania na rzecz wspierania rodziny oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajdują swoje odzwierciedlenie w działalności 

poszczególnych Sekcji MOPS. 

10.1 . PROGRAM   WSPIERANIA  RODZINY W GMINIE BISKUPIEC NA LATA 

2021-2023  (Załącznik do Uchwały Nr  XXIX/171/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku) 

Głównym  celem   programu jest poprawa jakości życia rodzin i dzieci oraz zapobieganie 

marginalizacji życia rodziny  poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia, sprzyjającego 

prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin 

przejawiających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

 

Cele szczegółowe, działania oraz sposób realizacji 

Lp Działania Sposób realizacji 

 

Cel szczegółowy 1: Wzrost społecznej świadomości roli rodziny w procesie opieki i 

wychowania dzieci i młodzieży 

1 Organizowanie różnorodnych form edukacji 

rodziców w zakresie opieki i wychowania 

dzieci i młodzieży  

działania były realizowane  przy 

współpracy ze szkołami  w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 Warsztaty dla rodziców – 

program warsztatów 

przygotowany  

w oparciu o Program 

„Szkoła dla rodziców i 

wychowawców” 

 Warsztaty dla rodzin w 

ramach wsparcia 

asystentów rodziny 

dotyczące min.: 

  wzmocnienia samooceny 

  prawidłowej komunikacji 

rodzic – dziecko 

 prawidłowej komunikacji 

z partnerem  
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  spędzania czasu wolnego 

z dziećmi 

  nauki odczytywania 

potrzeb dzieci 

  zachęcania dzieci do 

samodzielności 

  w zakresie higieny 

osobistej 

  dbania o zdrowie w 

czasie ciąży 

  planowania porządków 

 Współpraca asystentów 

rodziny z rodzinami w 

których występują 

trudności w sferze 

opiekuńczo – 

wychowawczej. Wsparcie 

rodziców w wychowaniu i 

opiece nad dziećmi, 

prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

 Warsztat praktycznych 

umiejętności  

2. Wdrażanie inicjatyw prorodzinnych 

promujących pozytywne  wzorce 

Współpracy z placówkami oświatowymi, 

organizacjami społecznym, sołtysami 

zorganizowano  imprezy prorodzinne 

promujące prawidłowe wzorce rodzinne, 

które odbyły się na terenie miasta i gminy 

Biskupiec.  

 Warmińsko – Mazurskie Dni 

Rodziny. 

 Przekazanie informacji do 

placówek oświatowych na temat 

konkursów i planowanych 

wydarzeń w ramach XXIII 

Warmińsko – Mazurskich Dni 

Rodziny. Zachęcenie do działań 

promujących rodzinę. 

 Organizacja zabaw plenerowych 

z okazji Dnia Dziecka, 

przygotowanie i przekazanie 

rodzinom książeczek – 

kolorowanek w celu promowania 

spędzania czasu z dziećmi. 

 Współudział w organizacji zabaw 

wakacyjnych z cyklu „Poranki w 

parku”  Promowanie aktywnego 
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spędzania czasu z dziećmi 

poprzez wspólną zabawę. 

 1. Spotkanie pod nazwą  „Zdrowo 

– owocowo” 

 2. Spotkanie pod nazwą 

„Podwórkowe zabawy – wczoraj i 

dziś” 

 Warsztaty świąteczne dla rodzin z 

dziećmi skierowane do rodzin 

współpracujących z asystentem 

rodziny we wsi Czerwonka 

 

Cel szczegółowy 2:  Wzrost umiejętności  opiekuńczo-wychowawczych rodziny. 

 

1.  

Realizacja programów profilaktycznych, 

terapeutycznych, psychoedukacyjnych 

ukierunkowanych na kształcenie 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczych 

rodziców. 

1. Realizacja usług Asystent Rodziny   –  

32  rodzin objęto usługami asystenta 

rodziny. 

2. W ramach Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych przy współpracy ze 

szkołami  zorganizowano i 

przeprowadzono 6  różnorodnych form z 

zakresu profilaktyki uzależnień, z 

których skorzystało 774 osób ( dzieci, 

młodzież, nauczyciele, rodzice, 

społeczność lokalna) 

2 Organizowanie i tworzenie grup wsparcia i 

grup samopomocowych dla rodziców 

Grupa wsparcia – Kręgi wsparcia – 

warsztaty integracyjne, wspierające 

osoby z niepełnosprawnością i ich 

rodziny – 35 osób 

 

3 Indywidualne poradnictwo – prawne, 

psychologiczne, zawodowe, terapeutyczne 

Ta forma wsparcia była realizowana na 

bazie Ośrodka wsparcia rodziny oraz 

Klubu Integracji Społecznej- z 

poradnictwa skorzystało 191 osób 

(OWR) ,  47 osób (KIS) 

4 Wspieranie plenerowych imprez sportowych 

i rekreacyjno-edukacyjnych 

zorganizowano  imprezy prorodzinne 

promujące prawidłowe wzorce rodzinne, 

które odbyły się na terenie miasta i gminy 

Biskupiec. Wydarzenia skierowane były 
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do wszystkich chętnych rodzin z miasta i 

gminy Biskupiec 

 Organizacja zabaw plenerowych 

z okazji Dnia Dziecka, 

przygotowanie i przekazanie 

rodzinom książeczek – 

kolorowanek w celu promowania 

spędzania czasu z dziećmi. 

 Współudział w organizacji zabaw 

wakacyjnych z cyklu „Poranki w 

parku”  Promowanie aktywnego 

spędzania czasu z dziećmi 

poprzez wspólną zabawę. 

 1. Spotkanie pod nazwą  „Zdrowo 

– owocowo” 

 2. Spotkanie pod nazwą 

„Podwórkowe zabawy – wczoraj i 

dziś” 

 

Cel szczegółowy 3:  Poprawa sytuacji dzieci i młodzieży w rodzinach niewydolnych 

                                  opiekuńczo i  wychowawczo 

 

1 Tworzenie placówek wsparcia dziennego 

prowadzonych w formie opiekuńczej ( koła 

zainteresowań, świetlice, kluby ogniska 

wychowawcze) oraz specjalistycznej i  w 

formie pracy podwórkowej oraz 

zapewnienie w nich miejsc dla dzieci  

Kontynuacja działalności  świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych -  64 dzieci 

objętych programem profilaktyczno-

edukacyjnym prowadzonym na bazie 5 

wiejskich świetlic. 

  

2 Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej 

rodzinom  znajdującym się w trudnej sytuacji 

socjalno- bytowej 

Działanie było realizowane w ramach 

systemu świadczeń pomocy społecznej – 

łącznie pomocą  objęto  265 rodzin z 

dziećmi 

3.  Pomoc w dostępie oraz współfinansowanie 

pobytu dzieci w przedszkolach 

 Nie realizowano 

4 Zapewnienie dzieciom i młodzieży posiłków 

w szkołach 

 Zadanie jest realizowane w ramach 

programu Posiłek w szkole i w domu – 

pomocą objęto 311  osoby 
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5 Udzielanie dzieciom i młodzieży  pomocy w 

dostępie do edukacji ( stypendia, świadczenia 

socjalne, zasiłki pomocy społecznej) 

Z pomocy materialnej  w formie 

stypendiów skorzystało 216 dzieci 

6. Współorganizowanie i współfinansowanie 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

- przy współpracy z Kuratorium Oświaty 

– zapewnienie wypoczynku letnie dla 15 

dzieci ( Okuninka woj. Lubelskie)  

 

Cel szczegółowy 4:  Poprawa funkcjonowania rodzin znajdujących się w  

sytuacjach kryzysowych oraz zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych  

w rodzinach, w tym w rodzinach wychowujących dzieci. 

 

 

1 

Analiza sytuacji środowiska rodzinnego – 

analiza przyczyn kryzysu w rodzinie. 

Spotkania z rodzinami 

Prowadzona jest w ramach pracy 

socjalnej w trybie środowiskowego 

wywiadu rodzinnego – pracą socjalną 

objęto 667 rodzin 

 

2.  

Zapewnienie wsparcia w formie  usług 

Asystenta Rodziny. 

Z tej formy pomocy skorzystało  32 

rodzin  

 

3 

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne ( 

psychologiczne, prawne, terapeutyczne) 

Prowadzone jest w ramach działalności 

Ośrodka Wsparcia Rodziny z pomocy 

skorzystało 191 osób 

4. Podejmowanie interwencji - udzielanie 

wsparcia   osobom doświadczającym  

przemocy 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny  ds. 

Przemocy w Rodzinie: 

 119 posiedzeń grup roboczych 

 72 rodzin objęto procedurą 

Niebieskiej Karty, 

 226 osób objęto wsparciem 

specjalistycznym ( psycholog, 

terapeuta, prawnik) 

 w stosunku do 40 rodzin 

opracowano indywidualne plany 

wsparcia i pomocy 

 skierowano 18 wniosków do Sądu 

o wgląd w sytuację rodziny 

5 Monitorowanie sytuacji rodzin  

w procesie wzmacniania lub odzyskiwania 

zdolności do pełnego funkcjonowania w 

 pracą socjalną objęto 667 rodzin 

 łącznie zawarto 70 kontraktów 

socjalnych 
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społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych. 

6 Współpraca z GKRPA w zakresie 

motywowania do podjęcia terapii i 

kierowania na leczenie uzależnień rodziców 

dzieci ze środowisk zagrożonych kryzysem 

 do GKRPA wpłynęło 33 wnioski 

w sprawie zastosowania poddania 

się leczeniu odwykowemu. 

7 Realizacja usług opiekuńczych i 

specjalistycznych 

Usługi były realizowane w ramach 

systemu pomocy społecznej – usługami 

objęto  104 osób 

8 Tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających  

i organizowanie szkoleń dla tych rodzin. 

Zadanie nie było realizowane 

9. Współfinansowanie pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, terapeutyczne lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

Ogółem w pieczy zastępczej w roku 2021 

przebywało 60 dzieci w tym 11 

umieszczono w roku 2021 

Cel szczegółowy 5:  Doskonalenie kadry służb pomocowych działających w sferze 

pomocy rodzinie 

 

 Kursy, szkolenia, konferencje, 

warsztaty dla pracowników instytucji 

działających na rzecz pomocy rodzinie 

 asystenci rodziny oraz kierownik 

KIS w 2021 roku podnosiły 

swoje kwalifikacje zawodowe w 

formie szkoleń, kursów , szkoły 

wyższej Uczestniczyły w   35 

formach szkoleniowych. 

 

10.2.   PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY BISKUPIEC NA LATA 2021 – 2025 ( 

załącznik do Uchwały Nr XXIX/262/2020 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2020 

roku )  

Program był realizowany  w ramach OWR  - koordynatorem  programu była Pani Weronika 

Krzyżanek  (przy współudziale) GZIPP-  Pracownik ds. przemocy w rodzinie Ośrodka 

Wsparcia Rodziny, pełniąca również funkcję przewodniczącej gminnego zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Działania realizowane w ramach wyznaczonych celów programu: 

 

l.p Działania Sposób realizacji 

 

Cel szczegółowy 1 : Zdobycie wiedzy na temat rozmiarów zjawiska i dynamiki 

przemocy w rodzinie na terenie gminy Biskupiec 

1  Opracowanie diagnozy na temat 

rozmiarów i dynamiki zjawiska przemocy 

na terenie Gminy Biskupiec z podziałem 

na osoby doświadczające przemocy i 

osoby stosujące przemoc 

Dokonuje się na podstawie sprawozdań 

kwartalnych i rocznych z 

funkcjonowania GZI oraz pracy 

specjalisty, psychoterapeutów oraz 

prawnika zatrudnionych na bazie 

Ośrodka Wsparcia. 

W 2021r wdrożonych zostało 32 

procedury Niebieskiej Karty. 

Monitorowanie 72  środowisk w 

związku z procedurą. Powołanych 

zostało 119 grup roboczych w sprawie 

w/w rodzin. Z pomocy specjalistów 

pracujących w Ośrodku Wsparcia 

(prawnik psycholog, 

psychoterapeuta  pracujący z osobami 

doświadczającymi przemocy 

psychoterapeuta uzależnień) skorzystało 

łącznie 36 osób doświadczających 

przemocy, natomiast 22 osoby stosujące 

przemoc. 

 

2 Badania istniejącej infrastruktury 

instytucji służb i organizacji 

zaangażowanych w rozwiązywanie 

problemu przemocy, 

 

Do infrastruktury instytucji należy 

Ośrodek Wsparcia, w którym mieści się 

też GZI, ponadto zatrudnieni są 

specjaliści (prawnik psycholog, 

psychoterapeuta  pracujący z osobami 

doświadczającymi przemocy 

psychoterapeuta uzależnień oraz 

specjalista pracy z rodziną). Poza 

strukturami MOPS zaangażowani w 

rozwiazywanie problemu przemocy są: 

KP Biskupiec, SR w Biskupcu, szkoły 

miejskie i gminne, szpital powiatowy 

oraz poradnie zdrowia. 
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3 Zbieranie informacji na temat potrzeb 

szkoleniowych dla instytucji pracujących 

z rodzinami uwikłanymi w przemoc. 

GZI monitoruje potrzeby w zakresie 

szkoleń dla instytucji pracujących  z 

rodzinami uwikłanymi w przemoc. W 

roku 2021 nie obyło się szkolenia dla 

grup roboczych. 

Dostrzega się potrzeby szkoleniowe w 

zakresie interdyscyplinarności członków 

grup roboczych, ponadto poszerzenia 

wiedzy nt aktów prawnych 

 

Cel szczegółowy 2 :  Podnoszenie  poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko 

przemocy oraz działania informacyjne o dostępnych formach pomocy i wsparcia. 

 

1 Rozpowszechnienie w środowisku 

lokalnym informacji o instytucjach i 

możliwościach skorzystania z pomocy w 

sytuacjach doświadczania przemocy 

poprzez przygotowanie broszur i ulotek 

informacyjnych dotyczących możliwości 

skorzystania z pomocy i wsparcia na 

terenie Gminy 

 

 w ramach Ośrodka Wsparcia 

przygotowano ulotki  

    informacyjne (które 

rozpowszechniono wśród instytucji i 

placówek działających  w sferze 

pomocy rodzinie. 

 

2 Prowadzenie w szkołach zajęć 

uświadamiających zagrożenia płynące z 

przemocy oraz propagujących pozytywne 

postawy dla uczniów, rodziców oraz rady 

pedagogicznej 

nie odbyło się 

3 Inicjowanie działań edukacyjnych 

służących wzmocnieniu opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji rodziców 

na rzecz rodzin zagrożonych przemocą 

 Warsztaty dla rodziców – program 

warsztatów przygotowany  

w oparciu o Program „Szkoła dla 

rodziców i wychowawców”( 9 

spotkań) - spotkaniu brały udział 10 

osób dorosłe 

 Warsztaty dla rodzin w ramach 

wsparcia asystentów rodziny( 18 

spotkań) dotyczące min.: 

- wzmocnienia samooceny 

- prawidłowej komunikacji rodzic – 

dziecko 

- prawidłowej komunikacji z partnerem  

- spędzania czasu wolnego z dziećmi 
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- nauki odczytywania potrzeb dzieci 

- zachęcania dzieci do samodzielności 

- w zakresie higieny osobistej 

- dbania o zdrowie w czasie ciąży 

- planowania porządków. W warsztatach 

brało udział 35 osób 

 

 Warmińsko – Mazurskie Dni 

Rodziny(uczestniczyli mieszkańcy 

miasta i gminy Biskupiec, około 350 

osób). 

Przekazanie informacji do placówek 

oświatowych na temat konkursów i 

planowanych wydarzeń w ramach XXIII 

Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. 

Zachęcenie do działań promujących 

rodzinę. 

 Organizacja zabaw plenerowych z 

okazji Dnia Dziecka (uczestniczyli 

mieszkańcy miasta i gminy 

Biskupiec, około 180 osób), 

przygotowanie i przekazanie 

rodzinom książeczek – kolorowanek 

w celu promowania spędzania czasu 

z dziećmi 

 Współudział w organizacji zabaw 

wakacyjnych z cyklu „Poranki w 

parku” (uczestniczyli mieszkańcy 

miasta i gminy Biskupiec, około 180 

osób), promowanie aktywnego 

spędzania czasu z dziećmi poprzez 

wspólną zabawę: 

1. Spotkanie pod nazwą  „Zdrowo – 

owocowo” 

2. Spotkanie pod nazwą „Podwórkowe 

zabawy – wczoraj i dziś” 

 Warsztaty świąteczne dla rodzin z 

dziećmi. Skierowane do rodzin 

współpracujących z asystentem 

rodziny we wsi Czerwonka ( 

uczestniczyła 1 rodzina) 
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4 Włącznie się w lokalne kampanie 

propagujące pozytywne zachowania 

 

 W Ośrodku Wsparcia odbyły się 

"Otwarte Drzwi" w ramach 

Ogólnoświatowej Kampanii 

mężczyzn sprzeciwiających się 

przemocy wobec kobiet - 

rozdano około 200 szt. białych 

wstążek dla mężczyzn, którzy 

sprzeciwiają się przemocy 

wobec kobiet. 

 

 Mieszkańcy miasta i gminy 

Biskupiec 

Podczas pełnionych dyżurów 

mogli skorzystać z konsultacji 

psychologicznych. 

 

 

 

Cel szczegółowy 3:  Podniesienie  kompetencji  i  doskonalenie  umiejętności  osób  

pracujących  w  obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

1 Organizowanie szkoleń dla służb 

zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie (członków GZI oraz 

członków grup roboczych, 

funkcjonariuszy policji, pracowników 

pomocy społecznej, pracowników 

oświaty, pracowników ochrony zdrowia, 

członków GKRPA, kuratorów sądowych) 

 

W roku 2021 nie obyło się szkolenia dla 

grup roboczych. 

2 Propagowanie potrzeby i wspieranie 

realizacji superwizji zespołów 

interdyscyplinarnych, grup roboczych  i  

specjalistów  realizujących  programy  

korekcyjno - edukacyjne  dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

 

 zrealizowanie superwizji dla 11 

osób pracujących w obszarze 

pomocy społecznej. 

3 Uczestnictwo w szkoleniach 

organizowanych przez inne instytucje oraz 

zapewnienie osobom zaangażowanym w 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

dostępu do literatury 

 udział pracowników OW w 4 

szkoleniach 
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Cel szczegółowy 4: 

 
 

1 Udzielanie osobą doświadczającym 

przemocy specjalistycznego poradnictwa, 

w szczególności, prawnego, 

psychologicznego, 

psychoterapeutycznego, oraz pracy 

socjalnej na bazie MOPS w Biskupcu 

Z pomocy specjalistów pracujących w 

Ośrodku Wsparcia (prawnik psycholog, 

psychoterapeuta  pracujący z osobami 

doświadczającymi przemocy 

psychoterapeuta uzależnień) skorzystało 

łącznie 36 osób doświadczających 

przemocy. 

Ponadto specjalista pracy z rodziną 

monitorował 72 rodziny uwikłane w 

przemoc. Ponadto w tych rodzinach 

prowadzona była również praca socjalna 

przez pracowników socjalnych. 

 

2 Inicjowanie działań mających na celu 

tworzenie grup edukacyjnych dla osób 

doświadczających przemocy oraz grup 

samopomocowych 

W 20221 roku nie utworzono grupy 

psychoeduakcyjnej dla osób 

doświadczających przemocy 

3 Możliwość zapewnienia osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

schronienia 

w ramach Powiatowych Punktów 

Interwencji Kryzysowej lub w innych 

specjalistycznych ośrodkach wsparcia 

Możliwość zapewnienia osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

schronienia w ramach Powiatowych 

Punktów Interwencji Kryzysowej lub w 

innych specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia. W 2021 w okresie  08.06-

07.09.2021r w PIK przebywała 1 

rodzina (1kobieta+3dzieci) 

 

4 Inicjowanie działań mających na celu 

pomoc osobą dotkniętym przemocą w 

rodzinie w uzyskaniu mieszkania z 

zasobów gminy 

1rodzina (1kobieta+3 dzieci) otrzymała 

mieszkanie z zasobów gminy w związku 

w występowaniem przemocy w 

rodzenie. 

5 Objęcie wparciem i pomocą dzieci z 

rodzin doświadczających przemocy w 

ramach funkcjonujących dziecięco - 

młodzieżowych grup profilaktyczno – 

edukacyjnych 

 Funkcjonowanie dziecięco – 

młodzieżowych grup 

profilaktyczno – edukacyjnych 

na bazie 5 świetlic  w Borkach 

Wielkich, Czerwonce, Stryjewie, 

Kobułtach, Węgój.  Wsparciem 

objętych jest około 64 dzieci 

wiejskich w wieku szkolnym, w 

tym dzieci z rodzin zagrożonych 

przemocą. 

Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc 
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6 Wdrażanie usług asystenta rodziny 

umożliwiających zapobieganie i 

eliminacje dysfunkcji rodziny 

 Realizacja Usług Asystenta 

Rodziny zatrudnionego w 

Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej ze środków Gminy (2 

etaty w ramach umowy o pracę). 

Asystenci wspierali rodziny w 

codziennych czynnościach, świadczyli 

pomoc rodzicom w procesie 

wychowania i opieki nad dziećmi. 

Pomagali w załatwianiu spraw 

urzędowych. 

Współpracowali z instytucjami 

wspierającymi rodzinę (szkoły, 

przedszkola, przychodnie zdrowia, 

poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna, sąd, kuratorzy sądowi i 

społeczni, psychoterapeuci). Wsparciem 

objętych było 32 rodziny 

 

7 Oddziaływania Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie takie jak 

diagnozowanie problemu przemocy w 

rodzinie, inicjowanie interwencji     w 

rodzinie w przypadku podejrzenia 

przemocy, tworzenie grup roboczych w 

celu opracowywania i realizacji planu 

pomocy rodzinie w sytuacji podejrzenia 

występowania przemocy. 

 

 odbyło się 119 posiedzeń  grup 

roboczych   , w ramach grup 

roboczych wypracowano na 

rzecz 72 rodzin plany pomocy ) 

   Odbyły się 4 posiedzenia GZI 

celem których było opracowanie 

i sporządzeni sprawozdania z 

Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy, 

zorganizowanie  kampanii Biała 

Wstążka i Drzwi Otwarte 

 

Cel szczegółowy nr 5: Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne na osoby stosujące 

przemoc w rodzinie 

1 Wdrażanie i realizacja programów 

korekcyjno – edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

 W roku 2021 w Biskupcu w 

programie korekcyjno - 

edukacyjnym dla sprawców 

przemocy uczestniczyły 19 

osoby. W dwóch grupach, 

męskiej (12 osób) żeńskiej (9 

osób) 

2 Udzielanie osobom stosującym przemoc 

w rodzinie specjalistycznego  poradnictwa 

głównie psychologicznego i  

psychoterapeutycznego na bazie MOPS 

Udzielanie osobom stosującym przemoc 

w rodzinie specjalistycznego 

poradnictwa głównie psychologicznego 

i psychoterapeutycznego na bazie 

MOPS( prowadzenie poradnictwa w 
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zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie) . Skorzystało 21 osób 

 

3 Udzielanie osobom stosującym przemoc 

w rodzinie pomocy w zakresie podjęcia 

leczenia odwykowego 

 GKRPA rozpatrzyła 33 wnioski 

w sprawie zastosowania 

poddania się leczeniu 

odwykowemu  z tego m.in. : 6 

wniosków skierowano do SR, 18 

osób podjęło dobrowolne 

konsultacje u specjalistów w 

OW 

 

-  

10.3.  GMINY PROGRAM PROFILATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA TERENIE 

GMINY BISKUPIEC NA ROK 2021 ( Załącznik do Uchwały nr XXIX/170/2020 z dnia 

30 grudnia 2020 roku) 

Program realizowany jest za pośrednictwem MOPS- Ośrodka Wsparcia Rodziny przy szerokim 

zaangażowaniu lokalnych instytucji oraz organizacji. 

 

l.p Działania Sposób realizacji 

 

Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

1 Działalność punktu informacyjnego na 

bazie Ośrodka Wsparcia. 

 Zakres świadczeń: usługi 

profilaktyczno-terapeutyczne  w 

zakresie uzależnień od alkoholu, 

substancji psychoaktywnych, a 

także innych uzależnień 

behawioralnych, 

współuzależnień, przemocy w 

rodzinie,  zaburzeń 

emocjonalnych i lękowych oraz 

innych. 

Zatrudnionych jest 5 specjalistów: 

psycholog, psychoterapeuci z zakresu 

pracy z osobami doświadczającymi 

przemocy oraz z zakresu uzależnień i 

współuzależnieni, prawnik. 
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 GKRPA  rozpatrzyła 33 wnioski 

w sprawie zastosowania 

poddania się leczeniu 

odwykowemu przez, 

motywowano do podjęcia 

leczenia odwykowego ( z czego 

m.in: skierowano 6 wniosków do 

SR w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu, 18 osób podjęło 

dobrowolne konsultacje u 

specjalistów w punkcie 

Konsultacyjnym Ośrodka 

wsparcia 

 

2 Zapewnienie wsparcia w formie konsultacji 

terapeutycznych prowadzonych przez 

psychoterapeutów uzależnień 

W Punkcie Konsultacyjnym specjaliści 

udzielili 526 konsultacji dla 191 osób 

 

3 Realizacja programów korekcyjno- 

edukacyjnych dla sprawców przemocy 

domowej 

Program  finansowany był przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Olsztynie 

   W roku 2021 w Biskupcu w programie 

korekcyjno - edukacyjnym dla 

sprawców przemocy   

   uczestniczyły 19 osoby, program 

ukończyły 19 osoby. 

 

Cel szczegółowy nr 2: Udzielenie rodzinom, w której wstępują problemy uzależnień 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie 

1 Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej 

w rodzinach z problemem uzależnień i 

pomoc tym rodzinom  

W 2021 roku: 

 Monitorowanie środowisk przez 

specjalistę pracy z rodziną 

 Liczba założonych "Niebieskich 

Kart A" wszczynających 

procedurę - 32 

 Liczba rodzin objętych 

procedurą "Niebieskie Karty" – 

72 

 Liczba członków w rodzinie – 

248 w tym dzieci 91 

 Odbyło się 119 posiedzeń grup 

roboczych 
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2 Inicjowanie usług asystenta rodziny na 

rzecz rodzin z problemami uzależnienia 

przejawiających zaburzenia w sferze 

opiekuńczo- wychowawczej 

Zainicjowano pomoc w formie pracy 

asystenta rodziny dla 2 rodzin 

3 Usługi w zakresie porad prawnych z prawa 

rodzinnego i karnego 

Z porad prawnych skorzystało 67 

rodzin , udzielono 110 konsultacji 

4 Zapewnienie wsparcia pedagoga- 

psychoterapeuty i psychologa w zakresie: 

problematyki przemocy w rodzinie, 

problemów wychowawczych i relacji 

rozwoju osobistego 

Udzielono wsparcia : 

 Psychoterapeutycznego z 

zakresu pracy z osobami 

doświadczającymi przemocy – 

dla 32 rodzin ( 79 konsultacji) 

 poradnictwa indywidualnego w 

KIS skorzystało ogółem 47 osób, 

w tym ( w 98 spotkań). 

5 Zapewnienie wsparcia psychoterapeutów 

uzależnień w zakresie problemów 

współuzależnieni oraz DDA: poradnictwo, 

rozwój osobisty, motywowanie do podjęcia 

psychoterapii. 

Udzielono wsparcia : 

 psychologicznego – dla 55 

rodzin ( 172 konsultacje)  

 Psychoterapeutyczne z zakresu 

uzależnień i współuzależnieni – 

dla 67 rodzin ( 165 konsultacji) 

Cel szczegółowy nr 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo- wychowawczych. 

1 Działania profilaktyczne podejmowane 

wobec dzieci i młodzieży. 

 prowadzenie dziecięco  -  

młodzieżowych grup 

edukacyjnych na bazie świetlic 

wiejskich w miejscowościach:  

Kobułty, Borki Wielkie, Węgój i 

Stryjewo oraz świetlicy szkolnej 

w Czerwonce)-  łącznie 

skorzystało 64 dzieci. 

Głównym celem świetlic jest 

uzupełnianie braków, nie domagań w 

zakresie socjalnym, opiekuńczym i 

wychowawczym oraz umożliwienie 

prawidłowego przebiegu procesów 

rozwoju   poprzez: 

a) organizację czasu wolnego, rozwój 

zainteresowań, organizację zabaw i 

zajęć sportowych 
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b) pomoc w kryzysach szkolnych, 

rodzinnych, rówieśniczych i osobistych 

c) zapewnienie uczestnikom możliwości 

odrabiania lekcji oraz pomocy w nauce 

d) współpracy z rodzicami w zakresie 

eliminowania problemów opiekuńczo-

wychowawczych 

e) zapewnienie uczestnikom świetlicy 

dożywiania w formie podwieczorku 

• dofinansowanie zadania 

profilaktyczno – wychowawczego  dla 

SP w Kobułtach „ Jesteśmy dla siebie 

ważne” – skorzystało 180 osób 

( uczniów) 

• zlecenie zadania : „Organizacja i 

realizacja na rzecz dzieci i młodzieży 

pozalekcyjnych zajęć sportowych z 

elementami profilaktyki” dla 80 osób 

• organizowanie  Poranków w Parku 

Miejskim „ Zdrowo – Owocowo”- 

skorzystało 100 osób 

• zorganizowanie Wigilii i zakup 

paczek dla dzieci uczęszczających na 

Dziecięco- Młodzieżowe grupy 

profilaktyczno-edukacyjne –dla 64 

dzieci. 

 

2 Działania profilaktyczne podejmowane 

wobec dorosłych 

Uaktualnienie informacji dotyczących 

uzyskania pomocy na terenie gminy w 

zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień i przemocy poprzez 

rozpowszechnianie ulotek 

informacyjnych w MOPS, Urzędzie 

Miasta, przychodniach zdrowia, 

Szpitalu Powiatowym ect. 

3 Inne formy oddziaływań profilaktycznych W Ośrodku Wsparcia odbyły się 

"Otwarte Drzwi" w ramach 

Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn 

sprzeciwiających się przemocy wobec 

kobiet - rozdano około 200 szt. białych 

wstążek dla mężczyzn, którzy 

sprzeciwiają się przemocy wobec 

kobiet. 
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Cel szczegółowy nr.4:  Współdziałanie z instytucjami , stowarzyszeniami i osobami 

fizycznymi w zakresie inicjowania i wdrażania działań na rzecz rozwiązywania 

problemów uzależnień 

1 Podejmowanie z instytucjami i 

organizacjami wspólnych działań na rzecz 

realizacji zadań związanych z profilaktyką 

uzależnień, skierowanych do osób i rodzin 

dotkniętych problemem uzależnienia i 

przemocy 

 współpraca ze szkołami, 

Komisariatem Policji, 

sołectwami w celu 

interdyscyplinarności 

podejmowanych działań 

 

2 Współpraca i wspieranie ruchów 

samopomocowych w szczególności AA i 

AL - Anon 

 informowanie i kierowanie osób 

po odbytej terapii i ich rodzin o 

możliwości uczestnictwa w 

grupach. 

3 Współpraca z organizacjami oraz innymi 

służbami celem rozpoznania i zmniejszenia 

rozmiarów alkoholizmu i przemocy na 

terenie Gminy Biskupiec tj.  ze szkołami, 

Sądem rejonowym, Prokuratorem, 

Komisariatem Policji, Strażą Miejską, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią  

Psychologiczno- Pedagogiczną, Poradnią 

Zdrowia Psychicznego, GKRPA, 

Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 Kierowanie wniosków do 

GKRPA- 33 wnioski 

 monitorowanie środowisk, w 

których wszczęto procedurę NK 

oraz wspólne podejmowane 

podejmowanie działań ( średnio 

1 raz w miesiącu) 

 kierowanie osób do Poradni 

Psychologiczno-pedagogicznej 

oraz Poradni Zdrowia 

Psychicznego 

Cel szczegółowy nr 5: Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w zakresie działań zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym 

osób uzależnionych i pomocy ich rodzinom  

1 Przyjmowanie wniosków w sprawie 

leczenia odwykowego osób 

nadużywających alkoholu 

W 2021 roku przyjęto 33 wnioski 

2 Sporządzenie wywiadu środowiskowego z 

członkami najbliższej rodziny na temat 

osoby nadużywającej alkoholu 

Sporządzono 10 wywiadów 

środowiskowych 

3 zasięganie opinii i informacji o osobie 

zgłoszonej od policji, sąsiadów, kuratorów i 

pracowników socjalnych informacji w 

sprawie nadużywania alkoholu i związanych 

z tym zagrożeń społecznych przez osobę 

zgłoszoną do GKRPA 

Zasięgnięto 28 opinii od instytucji 
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4 prowadzenie wstępnych rozmów i 

motywowanie do podjęcia psychoterapii w 

placówkach leczenia uzależnienia 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków 

motywuje się do podjęcia psychoterapii 

w placówkach leczenia uzależnienia 

W 2021 roku 18 osób podjęło 

dobrowolne konsultację ze 

specjalistami ds. uzależnień 

5 Kierowanie do SR wniosków w sprawie 

zobowiązania osoby zgłoszonej do GKRPA 

do poddania się leczeniu odwykowemu 

W 2021 skierowano 6 wniosków 

6 Informowanie osoby uzależnionej i 

współuzależnionej oraz osoby 

doświadczającej i stosującej przemoc o 

możliwościach korzystania z pomocy 

psychoterapeutycznej, prawnej, 

psychologicznej na bazie Ośrodka 

Wsparcia 

Wszystkie osoby wymagające wsparcia 

są informowane o możliwościach 

skorzystania z pomocy 

psychoterapeutycznej, prawnej, 

psychologicznej na bazie Ośrodka 

Wsparcia 

7 Wdrażanie procedury Niebieskiej Karty 

oraz udział w posiedzeniach grup 

roboczych powołanych przez GZIPPR 

 Wszczęto  32 procedury NK. 

Ogólnie liczba rodzin objętych 

procedurą wynosi 72. 

 Odbyło się 119 posiedzeń grup 

roboczych 

8 Wydrukowanie ulotek informacyjnych i 

rozpowszechnianie ich za pośrednictwem 

lokalnych mediów (BIP) oraz informacji na 

tablicach ogłoszeń w miejscach 

publicznych i instytucjach  

Uaktualnienie informacji dotyczących 

uzyskania pomocy na terenie gminy w 

zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień i przemocy poprzez 

rozpowszechnianie ulotek 

informacyjnych w MOPS, Urzędzie 

Miasta, przychodniach zdrowia, 

Szpitalu Powiatowym ect. 

9 Oddziaływania profilaktyczne kierowane 

do społeczności lokalnej, ponadto udział i 

pomoc w organizowaniu imprez 

profilaktycznych i kampanii edukacyjnych 

 Organizacja i realizacja na rzecz 

dzieci i młodzieży 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych z elementami 

profilaktyki – 80osób 

 „Jesteśmy dla siebie ważne“ – 

zadanie profilaktyczno – 

wychowawcze – 180 osób 

 Dni Rodziny – 350 dzieci 

 Dziecięco – młodzieżowe grupy 

profilaktyczno – edukacyjne – 

64 osób 
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 Czwartkowe poranki  w Parku 

Miejskim „Zdrowo -  

Owocowo“ – 100 osób 

10 Prowadzenie kontroli Punktów Sprzedaży 

alkoholu w zakresie realizacji zasad i 

warunków korzystania z zezwolenia oraz 

przestrzegania przepisów Ustawy. 

Przedmiotem kontroli było 

przestrzeganie zapisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 

ramach udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

sprawdzenie zgodności z posiadaną 

przez przedsiębiorcę dokumentacją  

oświadczeń o wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

Ponadto prowadzone były rozmowy ze 

sprzedawcami na okoliczność 

odpowiedzialności prawnej w związku 

ze sprzedażą alkoholu osobom 

nieletnim i nietrzeźwym, 

Kontrolowane sklepy otrzymywały 

materiały profilaktyczno-edukacyjne 

dotyczące szkodliwości alkoholu, 

uzależnień oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

W roku 2021 skontrolowano  26 

placówek 

11 Opiniowanie Postanowień na wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

W roku 2021 Komisja zaopiniowała 19 

postanowienia w sprawie sprzedaży 

alkoholu 

Cel szczegółowy nr 6: Ograniczenie dostępności alkoholu i zmniejszanie naruszeń 

prawa na rynku alkoholowym 

1 Budowanie skutecznych form kontroli 

prawnej i społecznej dotyczących łamania 

przepisów prawa w związku z zasadami 

określonymi Uchwałami Rady Miejskiej w 

Biskupcu 

W 2021 skontrolowano 25 placówek z 

czego: 

 25 pouczono o przestrzeganiu 

zapisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości 

 25 nie stwierdzono 

nieprawidłowości 

 25 Oświadczenie o wartości 

sprzedaży zgodne z 

przedstawioną dokumentacją 
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2 Zwrócenie szczególnej uwagi na 

zamieszczanie w miejscach sprzedaży 

napojów alkoholowych pisemnej 

informacji o szkodliwości spożywania 

alkoholu oraz zakazie podawania i 

sprzedaży napojów alkoholowych osobom 

nieletnim lub nietrzeźwym 

 Kontrolowane sklepy 

otrzymywały materiały 

profilaktyczno-edukacyjne 

dotyczące szkodliwości 

alkoholu, uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 prowadzone były rozmowy ze 

sprzedawcami na okoliczność 

odpowiedzialności prawnej w 

związku ze sprzedażą alkoholu 

osobom nieletnim i 

nietrzeźwym, 

 

3 Systematyczne wizytacje Punktów 

Sprzedaży napojów alkoholowych przez 

członków GKRPA, policjantów i 

strażników miejskich 

Realizowane  

 

10.4   „GMINA STRATEGIA  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

GMINY BISKUPIEC NA LATA 2021-2026 ( Uchwała Rady Miejskiej Nr 

XXXII/192/2021 z dnia 30 marca 2021 roku)          

 

Koordynatorem realizacji strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  Działania 

Strategii są realizowane między innymi w ramach działań opisanych w przedmiotowym 

sprawozdaniu tj.: 

1. Zadań statutowych, realizowanych przez merytoryczne sekcje   Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

2. Rocznych i wieloletnich programów realizowanych przez MOPS:  

 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomani na terenie  Gminy Biskupiec na rok 2021: 

 Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie Gminy Biskupiec na lata 2021 – 2025, 

 Programu   Wspierania  Rodziny w Gminie Biskupiec na lata 2021-2023  , 

 Programu Operacyjnego „ Pomoc Żywnościowa 2014-2020   

 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023 

 

3.  Projektów partnerskich  realizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie, w partnerstwie 

z Gminą Biskupiec tj.: 

 „ Aktywni i kompetentni w Biskupcu II” 
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Celem projektów  jest  podniesienie aktywności społecznej i zawodowej oraz  poprawa 

sytuacji rodzinnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy 

społecznej ( osoby oddalone od rynku pracy wymagające szczególnego wsparcia), 

WDRAŻANIE STRATEGII – 2021 R. 

Celem głównym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupiec na 

lata 2021-2026 jest: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Biskupiec dogodnych warunków 

w celu poprawy funkcjonowania w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym z 

uwzględnieniem ich potrzeb oraz przy ich aktywnym udziale. 

Realizacja celu głównego opiera się na wytyczonych 6 celach strategicznych, którym 

przypisano cele operacyjne oraz działania. 

Cel strategiczny 1: Wzmocnienie rodzin w wypełnianiu ich podstawowych funkcji w 

szczególności opiekuńczo – wychowawczych 

 

l.p Cel operacyjny Działania 

1 Wzrost kompetencji rodziców i 

opiekunów w zakresie opieki i 

wychowania dzieci 

1)MOPS w Biskupcu: 

 W 2021 roku na stanowisku asystenta 

rodziny pracowało 2 asystentów.  

Wsparciem asystenta rodziny objęto 

32 rodziny 

   Praca w rodzinach wykonywana była 

przez asystentów rodziny we 

współpracy z pracownikami 

socjalnymi. Pracownicy wspólnie z 

każdą rodziną opracowali plan pracy z 

rodziną. 

 Asystenci prowadzili dla rodzin w 

ramach wsparcia warsztaty dotyczące 

min.: wzmocnienia samooceny, 

prawidłowej komunikacji rodzic – 

dziecko, prawidłowej komunikacji z 

partnerem, spędzania czasu wolnego z 

dziećmi, nauki odczytywania potrzeb 

dzieci,  zachęcania dzieci do 

samodzielności, w zakresie higieny 

osobistej, dbania o zdrowie w czasie 

ciąży, planowanie porządków. 

 Inicjowano działania edukacyjne 

służące wzmocnieniu opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji 

rodziców poprzez realizację : 

  

  

  

2 Tworzenie warunków do 

wszechstronnego rozwoju 

młodego pokolenia 

3 Poprawa warunków społeczno-

instytucjonalnych 

wzmacniających prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny 
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 Warsztatów dla rodziców – program 

warsztatów przygotowany w oparciu o 

Program „Szkoła dla rodziców i 

wychowawców” 

 Współpracę asystentów rodziny z 

rodzinami w których występują 

trudności w sferze opiekuńczo – 

wychowawczej. Wsparcie rodziców w 

wychowaniu i opiece nad dziećmi, 

prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. 

 Organizację zabaw plenerowych z 

okazji Dnia Dziecka, przygotowanie i 

przekazanie rodzinom książeczek – 

kolorowanek w celu promowania 

spędzania czasu z dziećmi. 

 Współudział w organizacji zabaw 

wakacyjnych z cyklu „Poranki w 

parku”  Promowanie aktywnego 

spędzania czasu z dziećmi poprzez 

wspólną zabawę. 

 Spotkanie pod nazwą  „Zdrowo – 

owocowo” oraz „Podwórkowe 

zabawy – wczoraj i dziś” 

 Grupę wsparcia – Kręgi wsparcia 

Warsztaty integracyjne, wspierające 

osoby z niepełnosprawnością i ich 

rodziny 

 Promowanie pozytywnych postaw, 

organizacja inicjatyw wspierających 

osoby samotne i niepełnosprawne: 

Przygotowanie kartek świątecznych 

wielkanocnych, zachęcenie do 

włączenia się w akcję innych instytucji 

(UM, PUP, MBP, DDzP) i 

przygotowanie przez nich kartek. 

Zebranie wszystkich życzeń i 

przekazanie ich bezpośrednio do 

uczestników Kręgów Wsparcia (każdy 

uczestnik otrzymał 6 kartek z 

indywidualnymi życzeniami); 

Organizacja akcji bożonarodzeniowej 

„Podaruj gwiazdkę – wywołaj 

uśmiech”. Przekazanie gwiazdek z 

życzeniami do podopiecznych 

Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i 

Rodzinie Barka. 

 Zapewnienie pomocy psychologicznej, 

terapeutycznej oraz prawnej na bazie 
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punktu konsultacyjnego w Ośrodku 

Wsparcia 

 Prowadzenie działalności 

informacyjno- edukacyjnej o 

szkodliwości używania alkoholu, 

narkotyków  

 Podejmowanie działań promujących 

zdrowy styl życia 

 Zapewnienie dożywiania dla uczniów 

w szkole ( 345 osób) 

 Pomoc w formie stypendium 

szkolnego ( 216 dzieci) 

 Realizacja Gminnych Programów: 

Wspierania Rodziny, Przeciwdziałania 

Przemocy i Ochrony Ofiar  w 

Rodzinie, Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy 

Biskupiec 

 Prowadzenie  dziecięco-

młodzieżowych grup profilaktycznych 

prowadzonych w świetlicach wiejskich 

( 5 świetlic) 

2)  Poradnia Psyologiczno-

Pedagogiczna: 

 wsparcie psychologiczne, 

pedagogiczne i lokopedyczne 

3) Szkoły: 

 zajęcia pozalekcyjne , 

   zajęcia edukacyjne promujące 

zdrowy styl życia, 

  zajęcia edukacyjne z zakresu 

profilaktyki 

4) CKTiS: 

 Organizacja pikniku rodzinnego, 

 zajęcia świetlicowe w świetlicach 

wiejskich 

 rajdy rowerowe i piesze 

 cykliczne zajęcia w czasie ferii 

zimowych oraz wakacji 

 akademia malucha 

 spektakle teatralne 

 grupy taneczne i teatralne 

 seanse kinowe 

 zajęcia artystyczne, ceramiczne 

 zajęcia sportowe organizowane na 

Orlikach przez animatorów 
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Cel strategiczny 2: Wspieranie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych  

 

1 Zwiększenie aktywności, 

mobilności oraz zdolności osób 

bezrobotnych do podejmowania 

zatrudnienia 

1) MOPS 

 współpraca z PUP w kwestiach 

posiadanych ofert pracy, szkoleń, staży 

 realizacja wsparcia z zakresu 

reintegracji zawodowej ( 13 osób) 

 współpraca z PUP oraz Urzędem 

Miasta w kwestii kierowania osób do 

prac społecznie – użytecznych (13 

osób)  

 realizacja Programu Reintegracji 

Zawodowej  

 Uczestnictwo w Projekcie 

pozakonkursowym Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej 

,,Ekonomia Społeczna na Warmii i 

Mazurach”. 

 udział w spotkaniach Regionalnej 

Platformy Współpracy na Rzecz 

Rozwoju Ekonomii Społecznej,  udział 

w spotkaniach Forum Klubów 

Integracji Społecznej Warmia Mazury. 

Celem spotkań było wzmocnienie sieci 

kooperacji podmiotów 

reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, 

ZAZ). 

 udzielanie poradnictwa oraz pomocy w 

podejmowaniu zatrudnienia 

 współpraca z ZDZ w Biskupcu w 

sprawie realizacji  szkoleń  

2) Samorząd Gminy: 

 cykliczne spotkania z lokalnymi 

przedsiębiorcami 

 uruchomienie transportu publicznego 

 organizacja robót publicznych i prac 

interwencyjnych 

3) PUP Filia w Biskupcu: 

 informowanie o aktualnych ofertach 

pracy, możliwości odbycia stażu, 

rejestracji osób bezrobotnych 

 finansowanie szkoleń zawodowych 

 współpraca z lokalnymi 

przedsiębiorcami i instytucjami 

2 Wspieranie tworzenia nowych 

miejsc pracy w tym również w 

sektorze ekonomii społecznej 

3 Ułatwianie dostępu do rynku 

pracy osobom z grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

4 Doskonalenie współpracy 

lokalnych podmiotów na rzecz 

wzrostu zatrudnienia 
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Cel strategiczny 3 : Wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób z niepełnosprawnością 

 

1 Integracja osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin ze 

środowiskiem lokalnym 

1) Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną: 

 zapewnienie kompleksowego 

wsparcia na rzecz rozwoju dzieci w 

ramach Ośrodka    Rehabilitacyjno-

Edukacyjnego, 

 realizacja programów na rzecz 

wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych  

 realizacja szkoleń warsztatów  

wspierające rodziców dzieci 

niepełnosprawnych  

 podejmowanie różnorodnych form 

aktywizacji zawodowej ( WTZ, 

ZAZ), 

 Zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym dostępu do kultury 

sportu i rekreacji w ramach   

obchodów Dnia Godności Osoby 

Niepełnosprawnej, Dni Rodziny ( 

pikniki, spotkania,   zajęcia teatralne), 

 realizacja programu „ Opieka 

wytchnieniowa” oraz „ Asystent 

osoby niepełnosprawnej” 

 Trening mieszkaniowy ( uczenie, na 

miarę możliwości  samodzielnego, 

niezależnego życia) – treningi 

prowadzone sa w obiekcie 

Rehabilitacyjno-Mieszkalnym przy 

ul. Al. Róż 3 

 Prowadzenie mieszkania chronionego 

2) MOPS: 

 Zapewnienie usług opiekuńczych dla 

osób potrzebujących wsparcia osób 

drugich  

 Realizacja świadczeń : zasiłki 

pielęgnacyjne, świadczenia 

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, 

świadczenie  jednorazowe „ Za 

życiem” 

 Grupa wsparcia – Kręgi wsparcia  

2 Rozwój usług rehabilitacyjnych 

oraz kompensacyjnych w zakresie 

niepełnosprawności  

3 Eliminowanie barier 

utrudniających funkcjonowanie 

osób niepełnosprawnych 
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Warsztaty integracyjne, wspierające 

osoby z niepełnosprawnością i ich 

rodziny 

 Promowanie pozytywnych postaw, 

organizacja inicjatyw wspierających 

osoby samotne i niepełnosprawne. 

 

Cel strategiczny 4: Poprawa standardu życia osób starszych 

 

1 Rozwój form opieki i wsparcia w 

miejscu zamieszkania 

MOPS: 

 Realizacja usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania ( 104 osoby) 

 Realizacja telopieki domowej ( 18 

osób) 

 organizowanie różnorodnych form 

aktywności seniorów na bazie Domu 

Dziennego Pobytu –    Dzienny Dom 

Senior Wigor 

 W 2021 roku Dom Dziennego 

Pobytu skupiał 76 

zdeklarowanych członków. 

 Realizowano następujące 

zajęcia: Zajęcia aktywności 

ruchowej ,zajęcia wokalne,                    

animacyjne, taneczne, 

warsztaty z technologii 

informacyjnej, 

Gry logiczne i zręcznościowe,  

Warsztaty zdrowia i urody, 

Zajęcia z komunikacji 

interpersonalnej, Zajęcia 

edukacyjno-rekreacyjne 

 Zorganizowano XIX Piknik 

Seniora „Powitanie Lata” pod 

Honorowym Patronatem 

Burmistrza Biskupca 

 

2 Zwiększenie aktywności osób 

starszych w różnych sferach życia 

oraz ich integracji ze 

środowiskiem lokalnym 

3 Wzrost zaangażowania lokalnych 

organizacji pozarządowych na 

rzecz osób starszych 

Cel strategiczny 5: Przeciwdziałanie problemom uzależnień, przemocy w rodzinie i 

innych dysfunkcji 

 

1 Zwiększenie świadomości szkód 

wynikających z używania 
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substancji uzależniających oraz 

przemocy w rodzinie 

MOPS przy współpracy z innymi 

instytucjami: 

 propagowanie w środowisku lokalnych 

wiedzy o możliwościach korzystania z 

pomocy poprzez  

  przygotowanie i rozpropagowanie ulotek 

tematycznych, 

 realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz    

Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Biskupiec na rok 2021, 

 Przeprowadzenie Lokalnych 

Kampanii związanych z przemocą – 

„Biała Wstążka”; „Otwarte    Drzwi”, 

 Zapewnienie pomocy terapeutycznej i 

psychologicznej dla osób z 

problemem alkoholowym w    ramach 

Punktu Konsultacyjnego Ośrodka 

Wsparcia Rodziny, funkcjonującego w 

strukturach MOPS, 

 organizowanie wsparcia dla dzieci i 

młodzieży w ramach działalności 

dziecięco-młodzieżowych    grup 

edukacyjno-profilaktycznych 

funkcjonujących na bazie świetlic 

wiejskich, 

 upowszechnianie programów w 

obszarze wychowania dzieci – 

prowadzenie grupy samopomocowej    

rodziców, realizacja usług asystenta 

rodziny, 

 zapewnienie rodzinom pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej, 

prawnej i pedagogicznej w ramach    

Punktu Konsultacyjnego Ośrodka 

Wsparcia Rodziny, 

 realizacja programów korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy 

w rodzinie w    porozumieniu z PCPR 

Olsztyn, 

 Opracowanie planu pomocy dla rodzin 

dotkniętych przemocą –  32 rodzin, 

 Monitorowanie środowisk objętych 

procedurą Niebieskiej Karty  -  wizyty 

w środowisku –  72 rodziny,  

 Wnioskowanie do Sądu Wydział 

Rodzinny i Nieletnich (wgląd, 

2 Poprawa stanu psychicznego i 

funkcjonowania społecznego osób 

z problemem uzależnień 

3 Ograniczenie zaburzeń życia 

rodzinnego wynikających z 

uzależnień i przemocy w rodzinie  

4 Zwiększenie kompetencji, 

spójności i efektywności służb 

działających w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i 

przemocy w rodzinie 
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ograniczenie władzy, pozbawienie 

władzy) – 27 wniosków  

 Złożenie 7 wniosków do prokuratury 

za pośrednictwem Referatu 

kryminalnego KP w Biskupcu w 

(zawiadomienie o podejrzenie 

popełnienia przestępstwa z art. 207kk) 

 Działalność GKRPA - Odbyło się 49 

posiedzeń GKRPA w następujących 

sprawach:  1. Wnioski w sprawie 

zastosowania poddania się leczeniu 

odwykowemu - 

33- wnioski w sprawie zastosowania 

poddania się leczeniu odwykowemu 

2. Kontrole placówek handlowych i 

gastronomicznych, w których odbywa 

się sprzedaż alkoholu - skontrolowano 

26 placówek 

3. Opiniowanie postanowień w 

sprawie sprzedaży alkoholu w 

placówkach handlowych i 

gastronomicznych 

W roku 2021 Komisja zaopiniowała 

19 postanowienia w sprawie 

sprzedaży alkoholu  w tym  10 

placówek handlowych i 9 

gastronomicznych. 

4.  Inne działania Komisji: 

opiniowanie ofert na zadania 

profilaktyczne,  współpraca ze 

szkołami, sołectwami, Komisariatem 

Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym i grupami 

roboczymi oraz innymi Podmiotami, 

Udział członków Komisji w pracach 

Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

 W roku 2021 Komisja przy 

współpracy z instytucjami i 

organizacjami  społecznymi przyjęła 

do realizacji  5 zadań  promujących  

zdrowy styl życia, które były  

zrealizowane   w  szczególności   

szkołach i  świetlicach.  Skorzystało – 

774 osób ( dzieci, młodzież, 
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nauczyciele, rodzice, społeczność  

lokalna). 

 

Cel strategiczny 6: Poprawa warunków na rzecz rozwoju kapitału społecznego 

 

1 Tworzenie warunków do rozwoju 

aktywności społecznej 

mieszkańców 

MOPS przy współpracy z instytucjami i 

organizacjami społecznymi: 

 realizacja programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, 

 zlecenie przez samorząd Gminy na 

rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dziecku 

i Rodzinie Barka w Biskupcu realizacji 

usług opiekuńczych w ramach 

konkursu ofert, 

 podjęcie przez MOPS  współpracy z 

Bankiem Żywności  w Olszynie na 

rzecz realizacji projektów partnerskich 

w zakresie aktywizacji    społeczno-   

zawodowej osób bezrobotnych, 

korzystających z pomocy społecznej 

2 Wzmacnianie współpracy 

organizacji pozarządowych z 

jednostkami samorządu 

terytorialnego w zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców 

3 Rozwój i wzmacnianie 

zorganizowanych form 

aktywności obywatelskiej 

 

 

OŚWIATA 

 

W Gminie Biskupiec w 2021 r. funkcjonowało: 

- 8 szkół podstawowych  

       - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” wchodząca   

         w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Biskupcu 

       - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu 

       - Szkoła Podstawowa im. Mazurka Dąbrowskiego w Czerwonce 

       - Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach 

       - Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach 

       - Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich 

       - Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju 

   - Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka wchodząca w skład   

Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupcu 
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- 2 szkoły branżowe I stopnia 

          - Branżowa Szkoła I Stopnia w Biskupcu wchodząca w skład Zespołu Szkół w      

            Biskupcu 

          - Katolicka Szkoła Branżowa I Stopnia im. Jana Pawła II w Biskupcu  

- 2 szkoły średnie 

           - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej wchodząca w skład  

             Zespołu Szkół w Biskupcu 

            - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu 

- 1 technikum 

            - Technikum w Zespole Szkół w Biskupcu 

- 1 szkoła dla dorosłych 

             - II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu w Zespole Szkół w 

Biskupcu 

 

 

 

W Gminie funkcjonowało: 

- 4 szkoły podstawowe publiczne 

- 4 szkoły podstawowe niepubliczne 

- 1 szkoła branżowa niepubliczna  

- 1 szkoła branżowa publiczna 

- 1 liceum niepubliczne 

- 1 liceum publiczne 

- 1 technikum publiczne 

- 1 szkoła dla dorosłych 
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W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu 

Gminy kształtowały się następująco: 

Nazwa szkoły Liczba dzieci Wydatki ogółem Wydatki na 1 

uczennicę/ucznia 

miesięcznie 

Wydatki na 1 

uczennicę/ucznia 

rocznie 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego pseud. 

„Hubal” wchodząca w 

skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 1 w 

Biskupcu 

350 5.418.967,89 1.290,23 15.482,77 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

im. Orła Białego w 

Biskupcu 

392 5.653.282,23 1.201.,80 14.421,64 

Szkoła Podstawowa im. 

Mazurka Dąbrowskiego 

w Czerwonce 

97 2.254.277,21 1.936,66 23.239,97 

Szkoła Podstawowa im. 

Flagi Polski w Kobułtach 

120 2.206.014,21 1.531,95 18.383,45 

 

 

We wrześniu 2021 r. naukę pobierało odpowiednio: 

         

Placówka oświatowa Oddziały 

wrzesień 2020 

Uczniowie 

wrzesień 2020 

Oddziały 

wrzesień 2021 

Uczniowie wrzesień 

2021 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. 

Henryka Dobrzańskiego pseud. 

„Hubal” wchodząca w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Nr 1  w Biskupcu 

18 354 (166 

uczennic, 188 

uczniów) 

18 350 (155 uczennic, 

195 uczniów) 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła 

Białego w Biskupcu 

21 403 (212 

uczennic, 191 

uczniów) 

20 392 (205 uczennic, 

187 uczniów) 
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Szkoła Podstawowa im. Mazurka 

Dąbrowskiego w Czerwonce   

9 105 (53 

uczennice, 52 

uczniów) 

9 97 (44 uczennice, 53 

uczniów) 

Szkoła Podstawowa im. Flagi 

Polski w Kobułtach   

9 125 (58 uczennic, 

67 uczniów) 

9 119 (55 uczennic, 

64 uczniów) 

Społeczna Szkoła Podstawowa w 

Borkach Wielkich 

7 42 (16 uczennic, 

26 uczniów) 

7 44 (22 uczennice, 22 

uczniów) 

Społeczna Szkoła Podstawowa w 

Bredynkach   

8 59 (23 uczennice, 

36 uczniów) 

8 61 (29 uczennic, 32 

uczniów) 

Społeczna Szkoła Podstawowa w 

Węgoju 

8 76 (29 uczennic, 

47 uczniów) 

8 86 (37 uczennic, 49 

uczniów) 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 im. Janusz 

Korczaka wchodząca w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Biskupcu 

14 274 (142 

uczennice, 132 

uczniów) 

15 274 (138 uczennic, 

136 uczniów) 

 

 

       W szkołach odbywała się nauka języka obcego: 

 

- w Szkole Podstawowej Nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupcu - język angielski 

uczyło się 350 uczniów oraz dodatkowy język obcy (niemiecki, rosyjski), którego uczyło 

się 124 uczniów, 

-w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu angielski – 392 uczniów oraz 

dodatkowy język obcy, którego uczyło się 136 uczniów, 

-w Szkole Podstawowej im. Mazurka Dąbrowskiego w Czerwonce języka  angielskiego 

uczyło się  97  uczniów oraz dodatkowy język obcy niemiecki, którego uczyło się 28   

uczniów, 

-w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach  języka angielskiego uczyło się 119 

uczniów oraz dodatkowego języka obcego (niemieckiego)  uczyło się 33 uczniów, 

-w Społecznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich j. angielski, którego uczyło się 

44 uczniów oraz dodatkowy j.  niemiecki, którego uczyło się 44 uczniów, 
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-w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach język angielski którego uczyło się  

61 uczniów oraz dodatkowy język obcy włoski, którego uczyło się 22 uczniów, język 

niemiecki jako język mniejszości narodowej, którego uczyło się 61 uczniów, 

- w Szkole Podstawowej w Węgoju język angielski oraz dodatkowy język obcy rosyjski, 

którego uczyło się 86 uczniów, 

  

- w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład 

Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Biskupcu angielski oraz dodatkowy 

język, którego uczyło się 79 uczniów. 

 

W poszczególnych szkołach zatrudniano nauczycielek/nauczycieli w przeliczeniu na 

pełne etaty: 

- w Szkole Podstawowej Nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” wchodzącej 

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Biskupcu – 56,56 etatów, n. stażysta 4, n. 

kontraktowy 10, n. mianowany 7, n. dyplomowany 36. Na jedną nauczycielkę/ jednego 

nauczyciela przypada średnio 6,14 uczennic i uczniów. 

- w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu – 42,57 etatów, n. stażysta 3, n. 

kontraktowy 4, n. mianowany 6, n. dyplomowany 47. Na jedną nauczycielkę/ jednego 

nauczyciela przypada średnio 6,53 uczennic i uczniów. 

- w Szkole Podstawowej im. Flagi Polskiej w Kobułtach – 18,12 etatów, n. stażysta 4, n. 

kontraktowy 7, n. mianowany 4, n. dyplomowany 9. Na jedną nauczycielkę/ jednego 

nauczyciela przypada średnio 4,96 uczennic i uczniów. 

- w Szkole Podstawowej im. Mazurka Dąbrowskiego w Czerwonce – 16,74 etatów, n. 

stażysta 0, n. kontraktowy 4, n. mianowany 3, n. dyplomowany 16. Na jedną nauczycielkę/ 

jednego nauczyciela przypada średnio 4,22 uczennic i uczniów. 

- w społecznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich – 7 etatów, stażyści brak, n. 

kontraktowi 11, n. mianowani brak, n. dyplomowani 1. Na jednego 

nauczyciela/nauczycielkę przypada średnio 6,3 uczennic i uczniów. 

-  w społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach – 7,5 etatu, stażyści brak, n. kontraktowi 

5, n. mianowani 2, n. dyplomowani brak. Na jednego nauczyciela/nauczycielkę przypada 

średnio 8,7 uczennic i uczniów. 
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-  w społecznej Szkole Podstawowej w Węgoju – 8 etatów, stażyści 0, n. kontraktowi 0, n. 

mianowani 3, n. dyplomowani 5. Na jednego nauczyciela/nauczycielkę przypada średnio 

11 uczennic i uczniów. 

-  w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka – 26,45  etaty, stażyści 

6,75 , n. kontraktowi 11,65, n. mianowani 5,3 n. dyplomowani 2,75. Na jednego 

nauczyciela/nauczycielkę przypada średnio  10 uczennic i uczniów. 

 

 

Burmistrz Biskupca w 2021 r. przyznał następujące stypendia dla uczennic i 

uczniów: 

- stypendia artystyczne – za wybitne osiągnięcia artystyczne – 300 zł miesięcznie dla 3 

osób łączna kwota 10.800,00 zł. 

473 uczennic i uczniów, stanowiących 33,24 % wszystkich uczennic i uczniów, 

dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu 

publicznego. Z kolei 9 uczniów stanowiących 0,63 % wszystkich uczennic i uczniów, 

było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą prywatnych form 

transportu. 

W 2021 r. funkcjonowało w Gminie Biskupiec 

  -  1 przedszkole gminne  

  - Przedszkole Samorządowe Nr 5 „Piątka” wchodząc w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr I w Biskupcu  

 - 1 zespół wychowania przedszkolnego publiczny 

 - Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w 

Kobułtach. 

- 1 zespół  przedszkolny niepubliczny 

- Zespół Przedszkolny w Węgoju 

- 2 przedszkola niepubliczne  
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   - Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” w Biskupcu 

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Biskupcu wchodzące w skład Niepublicznego 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupcu 

- 2 punkty przedszkolne niepubliczne  

- Punkt Przedszkolny „Radosne Przedszkolaki” w Borkach Wielkich,  

- Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Bredynkach. 

 

 - Przedszkole Samorządowe Nr 5 „Piątka” w Biskupcu  150  dzieci, w tym 81 dziewcząt 

i 67 chłopców. Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

2019 r. 8 dzieci – dz. 3 – chł. 5 

2018 r. 41 dzieci – dz. 22 - chł. 19 

2017 r. 31 dzieci - dz. 16  - chł. 15 

2016 r. 27 dzieci - dz. 15 - chł. 12 

2015 r. 41 dzieci - dz. 25 - chł. 16 

 

-Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w 

Kobułtach   uczęszczało 11 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 6 chłopców. 

 

       2016 r. 4  dzieci - dz. 2- chł. 2 

2017 r.  2  dzieci - dz. 1 - chł. 1 

2018 5  dzieci - dz. 2  - chł. 3 

 

-Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” w Biskupcu — do przedszkola uczęszczało 

171 dzieci, w tym 82 dziewcząt i 89 chłopców z następujących roczników: 

 

    2019 r.   6 dzieci – dz. 2, chł.  4 

    2018 r. 26 dzieci – dz. 13, chł. 13 

    2017 r. 43 dzieci – dz. 19, chł. 24 

    2016 r. 49 dzieci – dz. 24, chł.  25 

201547 dzieci – dz. 24, chł.  23 

 

-Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Biskupcu — do przedszkola uczęszczało 121 dzieci, 

w tym 62 dziewcząt i 59 chłopców z następujących roczników: 
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    2018 r. 27 dzieci – dz. 14, chł. 13 

    2017 r. 39 dzieci – dz. 20, chł. 19 

    2016 r. 31 dzieci – dz. 18, chł. 13 

2015R. 24 dzieci – dz. 10, chł. 14 

 

-Zespół Przedszkolny w Węgój — do przedszkola uczęszczało 33 dzieci, w tym 15 dziewcząt 

i 18 chłopców z następujących roczników: 

  

 2018 r. 6 dzieci – dz. 5, chł. 1. 

 2017 r. 10 dzieci – dz. 4., chł. 6 

 2016 r. 10 dzieci – dz. 4, chł. 6 

2015 r. 7dzieci – dz. 2, chł. 5 

 

-Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Bredynkach - uczęszczało 37 dzieci, w tym 18 

dziewcząt i 19 chłopców. 

2018 r. -11 dzieci – dz . -7, chł.- 4 

2017 r.- 9  dzieci – dz. -6, chł. -3 

2016 r. -9  dzieci – dz. -4, chł. -5 

2015 r. -8  dzieci – dz. -1, chł.- 7 

 

- Punkt Przedszkolny „Radosne Przedszkolaki” w Borki Wielkie - uczęszczało 20 dzieci, w 

tym 10 dziewcząt i  10 chłopców. 

   2018 r. 4 dzieci – dz. 1, chł. 3 

   2017 r. 7 dzieci – dz. 5, chł. 2 

   2016 r. 4 dzieci – dz. 2, chł. 2 

   2015 r. 5 dzieci – dz. 2, chł. 3 
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W przeliczeniu na 1 dziecko, wydatki na poszczególne przedszkola z budżetu Gminy 

kształtowały się następująco: 

Nazwa przedszkola Liczba dzieci Wydatki ogółem Wydatki na 1 

dziecko 

miesięcznie 

Wydatki na 1 dziecko 

rocznie 

Przedszkole 

Samorządowe Nr 5 

„Piątka” w Biskupcu 

150 1.807.744,23 1.004,30 12.051,63 

Zespół Wychowania 

Przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej im. 

Flagi Polski w Kobułtach 

11 122.006,85 924,29 11.091,53 

 

WYDATKI OGÓŁEM  

Wydatki na oświatę oraz edukacyjna opiekę wychowawczą w 2021 roku wyniosły 

26.471.842,94 zł pokryte zostały z: 

 15.305.172,00 zł z subwencji oświatowej ( 57,82 %); 

 1.090.194,21 zł z dotacji z budżetu państwa ( 4,12 %); 

 207.671,78 zł z dochodów własnych placówek (0,78 %); 

 9.868.804,95 zł wkładu własnego gminy ( 37,28 %); 

 

Szczegółowe zestawienie wydatków: 

Szkoły podstawowe – łączne wydatki wyniosły 18.563.324,74 zł w tym: 

 Szkoła Podstawowa w Kobułtach – 1.813.614,57 zł 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu – 4.638.466,23 zł 

 Szkoła Podstawowa w Czerwonce – 1.800.905,72 zł 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu – 4.720.901,50 zł 

 Dotacje dla niepublicznych placówek – 5.584.613,40 zł 

 Dotacje na realizację porozumień (religia ewangelicka, prawosławna) – 4.823,32 zł 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łączne wydatki 464.292,43 zł w tym: 

 Szkoła Podstawowa w Kobułtach – 138.957,37 zł 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu – 95.897,96 zł 
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 Szkoła Podstawowa w Czerwonce – 116.057,66 zł 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu – 113.379,44 zł 

Przedszkola – łączne wydatki 4.200.110,71 zł w tym: 

 Przedszkole samorządowe nr 5 w Biskupcu – 1.807.744,23 zł 

 Dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 2.006.557,51 zł 

 Dotacja przekazywana innym gminom na podstawie porozumień  - 385.808,97 zł 

 

Inne formy wychowania przedszkolnego – łączne wydatki wyniosły 470.854,69 zł w tym: 

 Szkoła Podstawowa w Kobułtach – 122.006,85 zł 

 Dotacje dla niepublicznych placówek – 348.847,84 zł 

 

Dowożenie uczniów do szkół – łączne wydatki 618.356,13 zł w tym dotacja dla Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu 60.000,00 zł 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – łączne wydatki 48.213,42 zł 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego – łączne wydatki 57.550,00 zł 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – łączne wydatki 947.541,00 zł 

Zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych – łączne wydatki 178.800,21 zł 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników emerytowanych 

placówek oświatowych – 229.820,00 zł 

Świetlice szkolne – łączne wydatki 692.979,61 zł 

W gminie funkcjonowały 2 żłobki  

- Żłobek Publiczny w Biskupcu,  

- Niepubliczny „Bajkowy Żłobek” w Nowym Marcinkowie. 

Opiekę w żłobku na dzień 1 stycznia 2021 r. objętych było ogółem: 

- Żłobek Publiczny w Biskupcu 24 dzieci, w tym  6 dzieci ze wsi i  18 dzieci z miasta. 
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Niepubliczny „Bajkowy Żłobek” w Nowym Marcinkowie 15  dzieci, w tym   2  dzieci ze 

wsi i  13 dzieci z miasta; ponadto  2 dzieci z gminy Barczewo  ( jedno z Kromerowa, i 

jedno z Ramsowa) – nie wykazywanych do gminy Biskupiec. 

  

 

 

Nazwa żłobka Liczba dzieci Wydatki ogółem Wydatki na 1 

dziecko 

miesięcznie 

Wydatki na 1 dziecko 

rocznie 

Żłobek Publiczny w 

Biskupcu 

24 466.791,15 zł 1.620,80 zł 19.449,63 zł 

 

 

Wydatki Gminy na żłobki wynosiły 507.191,15 zł ( w tym dotacja dla Bajowego Żłobka w 

Nowym Marcinkowie wynosiła 40.400,00 zł) z czego 32.640,00 zł  (6,44 %) pokryte zostało 

z dotacji przekazanych z budżetu państwa („MALUCH+”), 128.848,60 zł (25,40 %) z 

dochodów własnych żłobka – wpłaty rodziców oraz 345.702,55 zł (68,16 %) z wkładu 

własnego Gminy. 

 

 

Dnia 1.09.2021 r., został uruchomiony Publiczny Transport Zbiorowy. Odbywa się on na 

12 liniach komunikacyjnych: 11 gminnych, kursujących od poniedziałku do piątku oraz 

linia 510 w kierunku Olsztyna, realizująca połączenia również w weekendy i święta. 

Bilety w cenie 1,00 zł (po mieście), 3,00 zł (po gminie), 5 zł (między gminami) 

5 rodzajów zniżek na bilety: 37%, 49%, 51%, 78%, 93% 

 

Rozkłady jazdy zamieszczone na: stronie internetowej www.biskupiec.pl, FB Biskupiec 

–  Krajobraz Pełen Możliwości oraz na przystankach autobusowych. Istnieje również opcja 

sprawdzenia połączeń za pośrednictwem witryn: www.ukamila.com.pl oraz 

www.epodroznik.pl, gdzie można jednocześnie dokonać zakupu biletu miesięcznego, 

uprawniającego do przejazdów po mieście, po gminie, bądź między gminami, a także biletu 

sieciowego, dzięki któremu możemy poruszać się wszystkimi istniejącymi połączeniami 

PTZ (w tym również do Olsztyna). 

 

W ramach biletu miesięcznego zakupionego przez gminę, wszystkie dzieci dojeżdżające do 

szkół, podlegające obowiązkowi szkolnemu, mogą korzystać z bezpłatnych połączeń na 

wszystkich liniach PTZ. 

 

http://www.biskupiec.pl/
http://www.ukamila.com.pl/
http://www.epodroznik.pl/
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Sukcesy szkolne 

Szkoła Podstawowa im. Mazurka Dąbrowskiego w Czerwonce  

1. marzec 2021 r. Mateusz Bałdyga uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego z języka angielskiego. 

2. kwiecień 2021 r. „Czereśniowa Aleja Tradycyjny Sad” – grant za założenie szkolnego mini 

sadu. 

3. wrzesień 2021 r. Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców w Braniewie  

– I miejsce Lena Teszner, I miejsce Mikołaj Teszner. 

4. październik 2021 r. Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Biskupca – I miejsce Lena 

Teszner, I miejsce Mikołaj Teszner. 

5. grudzień 2021r. Klasa II Szkoły Podstawowej w Czerwonce – I miejsce w Konkursie 

„Aniołowo” organizator Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu 

1. Łakomy Bartosz -laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki; 

2. Trapszo Kornelia - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii; 

3. Dajnowski Borys Jakub - tytuł Absolwenta Roku szkolnego 2020/2021; 

4. Czerwiński Bernard - laureat nagrody im. Janiny Wengris przyznanej przez Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w uznaniu za zasługi  

we wspieraniu postaw proekologicznych; 

5. Leszek-Grabowska Danuta - zdobywczyni nagrody drugiego stopnia w konkursie SKO; 

6. Nowakowska Hanna -  liczne sukcesy (zajmowanie I, II , III miejsc) na mistrzostwach 

kickboxingu i point-fightingu na szczeblach regionalnym i krajowym; 

7. Zastryżny Jan - tytuł Najlepszego Sportowca Szkoły; 
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8. Bućko Wojciech - Mistrz Polski w jeździe na czas dwójkami; I miejsce w sprincie  

na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików na Torze; I miejsce w jeździe drużynowej 

na czas na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików na Torze;  

III miejsce w wyścigu punktowym na  Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików na 

Torze; I miejsce w jeździe na czas dwójkami na Międzywojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików; 

9. Dziadura Mikołaj - tytuł Najlepszego Zawodnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w kat. młodzik w roku 2021; liczne sukcesy kolarskie na szczeblu wojewódzkim, 

międzywojewódzkim i krajowym; 

10. Nowakowski Wojciech - liczne sukcesy (zajmowanie I, II , III miejsc)  

na mistrzostwach kickboxingu i point-fightingu na szczeblach regionalnym i krajowym; 

11. Skuteczne przeprowadzenie projektu informatycznego "Czas na nas!" pomimo warunków 

pandemicznych paraliżujących pełne funkcjonowanie szkoły. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Biskupcu (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. 

Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu) 

 

1. Alicja Cygarowska – finalistka wojewódzkiego przedmiotowego konkursu z geografii 

(opiekun: M. Jeziorek),  Laureatka X Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego 

(opiekun G. Wojczuk) 

2. Kornelia Dudziec – III Miejsce w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym (opiekun ks. M. 

Pstrągowski, S. Dudziec), Finalistka X Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego 

(opiekun G. Wojczuk), Mistrzostwa Województwa w Przełajach na 1500m I  miejsce, 

Mistrzostwa Województwa w Przełajach na 2500m – I miejsce (opiekun S. Dudziec) 

3. Maria Garbino – Finalistka X Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego (opiekun 

G. Wojczuk), III miejsce - Indywidualne Mistrzostwa Województwa LZS w LA. Bieg na 

1000m, II miejsce - Indywidualne Mistrzostwa Województwa w LA w ramach LDK 

(Lekkoatletyka dla każdego), I miejsce -  Mityng I klasy I Memoriał Romualda Wojnowskiego 

w Olecku (opiekun A. Garbino) 
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4. Amelia Pawłowska - Laureatka wojewódzkiego przedmiotowego konkursu z geografii 

(opiekun M. Jeziorek),  Laureatka X Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego 

(opiekun G. Wojczuk), stypendystka Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI Polska,  

5. Konkurs Plastyczny z okazji Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny: Matylda Derbin (II 

miejsce), Sz. Kubarewicz (wyróżnienie), W. Głoskowska (wyróżnienie),  

6. Dominika Chmielewska – III miejsce w konkursie literackim „Biskupiec legendą pisany. 

Moja wersja zdarzeń”(opiekun U. Radomska) 

7. Maria Kędzierska wyróżnienie w konkursie „Droga Polaków do wolności” (opiekun U. 

Radomska). 

8. Kajetan Szczypiński – Miejsko – Gminny Wielki Test Wiedzy „Co wiesz o Biskupcu – I 

miejsce (opiekun U. Radomska) 

9. Międzyszkolny Konkurs ,,Droga Polaków do wolności”- Rafał Terentiew II miejsce 

(opiekun I. Stankiewicz), Igor Hubacz II miejsce (opiekun I. Orzechowska)  

10. Drużyna SP2 - Mistrzostwa Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych w 

Biskupcu –- III miejsce,  Mistrzostwa Województwa w Drużynowych Biegach Przełajowych -  

I miejsce (opiekunowie A. Garbino, S. Dudziec). 

 

Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach 

 

1. Bezpieczna droga z SKO – ogólnopolski – 2 miejsce – Anna Popławska 

 

2. Wieża kościelna w naszych oczach – gminny – 1 miejsce – Maja Olszewska, Maja Bazydlo, 

2 miejsce – Wojciech Orgas, Daria Wieczorek, Patryk Rębiszewski, Zuzanna Rębiszewska, 

Kacper Borowicz 

 

3. Rodzina dawniej i dziś – gminny- wyróżnienie –Zuzanna Rębiszewska 

 

4. konkurs informatyczny Szlakiem Mikołaja Kopernika - wojewódzki - ( luty – czerwiec) – 3 

miejsce kat.1 – Anna Popławska, 3 miejsce kat. 2 - Amelia Babut, Maria Klobuszeńska 

 

5. konkurs na kartkę z życzeniami z okazji 75- lecia biblioteki – gminny – 1 miejsce – Maja 
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Olszewska, 2 miejsce – Daria Wieczorek , 3 miejsce – Zuzanna Rębiszewska 

 

6. Certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty -" Szkoła Promująca Zdrowie" 

 

7. Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego 

 

8. Sukcesy 2021 - uczennica Anna Popławska i nauczyciel Agnieszka Popławska 

 

 

BIBLIOTEKI 

 

Miejska Biblioteka Publiczna, oprócz biblioteki głównej,  posiada  4 Filie – jedną miejską w 

Szpitalu  i 3 wiejskie – w Bredynkach, Czerwonce i Kobułtach.  

W roku 2021 Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami zarejestrowała łącznie 2017 

czytelników i wypożyczyła 36292 wol. książek, czasopism, e-booków i audiobooków. 

Biblioteka wprowadziła cyfrową formę udostępnień księgozbiorów Legimi i Empik Go. 

Użytkownicy wypożyczyli wirtualnie 2182  e-booki i audiobooki. Na miejscu w czytelniach 

udostępniono  6222 wol. książek i czasopism, udzielając 3070 informacji. Z pracowni 

komputerowych skorzystano 1485 razy. MBP prowadzi  wiele prac popularyzacyjnych i 

oświatowych.  W roku sprawozdawczym ogółem  (wraz z filiami) przeprowadziła 207 imprez, 

z których skorzystało 4171 osób.  W 2021 roku zakupiono 1320 książek i 37 audiobooków na 

sumę 32887,48 zł.  

Poniżej zostały przedstawione wyniki działalności biblioteki z podziałem na bibliotekę główną 

oraz filie. 

 

Biblioteka główna zarejestrowała 1292 czytelników i 12887 odwiedzin. Wypożyczono i 

udostępniono na miejscu 28271 egz. czasopism, książek, e-booków i audiobooków. Z pracowni 

internetowej skorzystano 576 razy. 

Miejska biblioteka zorganizowała 77 imprez, uczestniczyło 2561 osób.  Przykłady aktywności 

dla dorosłych i dla dzieci: 

 

- „Kreatywnie w bibliotece” – sobotnie spotkania z dziećmi, m.in. „Dzień rekina”, czytanie 

bajek, zabawy z chustą animacyjną i inne zabawy ruchowe, wykonywanie prac plastycznych; 
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- wycieczki do biblioteki grup przedszkolnych – zwiedzanie biblioteki, zapoznanie z 

księgozbiorem i sposobem wypożyczania, wspólne wypożyczanie książek do przedszkola, 

głośne czytanie bajek; 

 

- zajęcia dla klas szkolnych – zapoznanie z biblioteką, zabawy i quizy związane z lekturami 

m.in. „Rany Julek!”;  

 

- zajęcia dla podopiecznych PSONI w Biskupcu i ośrodka w Kruzach – m.in. zabawy 

sensoryczne z „Czarną książką kolorów”, bajki czytane na dużym ekranie np. „Gdzie jest 

Mikołaj” i „Mama Świętego Mikołaja”; 

 

- maraton teatru na linie „Wróżba Warmiaka” – zajęcia w parku miejskim dla przedszkoli i 

klas I-III szkół podstawowych; 

 

- teatr kamishibai – dla przedszkoli i klas I-III, czytanie bajek na planszach teatru kamishibai 

np. „Rower Walentynki”, „Lew w Paryżu”, „Mama Świętego Mikołaja”, zabawy nawiązujące 

do tematów bajek; 

 

- szkolenie on-line „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” – kurs dla 

dzieci, które zapoznały się m.in. z teorią kolorów, prawami autorskimi i zasadami 

wykorzystania grafik i zdjęć z Internetu, obsługą programów jak np. Canva. Spotkania 

odbywały się w całości on-line na platformie MS Teams, łącznie 31 godzin; 

- wakacyjne wyzwanie „Paszporty czytelnicze”- zabawa z nagrodami dla dzieci i dorosłych 

polegająca na zbieraniu pieczątek za wypożyczanie książek z różnych krajów świata; 

 

- „Poranki w parku” – wakacyjne spotkania z dziećmi i rodzicami na świeżym powietrzu w 

parku miejskim. Odbyły się 3 spotkania – „Urodziny biblioteki”, „Poranek warmiński”, 

„Namaluj kropkę”, podczas których dzieci mogły wypożyczać książki z „biblioteki na drzewie” 

i brały udział w biciu rekordu zapisów do biblioteki; 

 

- wystawy – walentynkowa wystawa prac dzieci z przedszkola nr 5 oraz wystawa pokonkursowa 

laurek na 75 urodziny biblioteki stworzonych przez dzieci z Bredynek, Czerwonki i Kobułt; 

 

- projekt „Mała książka, wielki człowiek” – dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo zapisane 

dzieci otrzymują wyprawkę czytelniczą (książkę i kartę małego czytelnika), a przy każdej 

następnej wizycie - naklejki. Po zebraniu 10 naklejek dziecko zdobywa dyplom. Projekt nadal 

trwa. 

 

-cykl wspomnieniowy: w ramach obchodów 75-lecia biblioteki prezentowano na facebooku 

cotygodniową porcję wspomnień z dziejów MBP, opracowaną na podstawie kronik; 

 

-noc w bibliotece: spotkanie dorosłych, aktywnych czytelniczek naszej biblioteki na 

„Brylantowym Jubileuszu Biblioteki”; 

 

-klub filmowy – raz w miesiącu odbywały się spotkania klubu filmowego „Środa z filmem”; 

 

-biblioteczne spotkania literackie: tematyczne spotkania w ostatni czwartek miesiąca, 

poświęcone rozmowom o literaturze m.in.: 

„Majowe szeptanie”. Na podstawie książek Katarzyny Enerlich, rozmowy o ziołach i 

zielarstwie. 
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„Ja jestem Noc Czerwcowa, Królowa Jaśminowa”. Sobótkowe spotkanie przy „literackim 

ognisku” i zabawa w szukanie Kwiatu Paproci. 

„Na styku kultur: włosko-japońskie fascynacje „Czarka czy filiżanka”. Historia herbaty i jej 

temat w literaturze pięknej. „Literacka kawa” czyli porozmawiajmy o kawie przy kawie; 

 

-spotkania autorskie: z turecką poetką Efnan Ezenel – poezja po turecku, o poezji po angielsku 

z przekładem na polski; studium reportażu-„Opowiedzmy Warmię, opowiedzmy Mazury” - 

rozmowy z polskimi reporterami, połączone z czytaniem performatywnym reportaży. Odbyły 

się dwa spotkania: z Magdaleną Grzebałkowską oraz z Katarzyną Surmiak-Domańską; 

 

-kurs językowy:  zajęcia z języka angielskiego odbywają się co piątek, dla początkujących i 

zaawansowanych, po godzinie dla każdej grupy; 

 

-wystawy : w holu biblioteki zaprezentowano  wystawę ilustracji Barbary Kostki do legendy 

„Dadaj” Zofii Zymler-Hans, oraz wystawę wspomnieniową z okazji 75-lecia biblioteki. 

 

 

Filia w Szpitalu – zarejestrowała 208 czytelników i wypożyczyła 3679 książek. Bibliotekę 

odwiedzano 1722 razy, a z komputerów i Internetu skorzystano 576 razy.  

 

Filia w Bredynkach -  zarejestrowała 236 czytelników i wypożyczyła na zewnątrz i na miejscu  

3.336 książek i czasopism.  Bibliotekę odwiedzano 3602 razy,  z komputerów i Internetu 

skorzystano 303 razy.  Filia zorganizowała 56 wydarzeń kulturalnych z których skorzystano 

805 razy. W ramach działalności zorganizowano: 

Czytanie najmłodszym, lekcje biblioteczne;  

Piknik rodzinny - przygotowanie i prowadzenie konkursów z okazji Dnia Dziecka w 

Bredynkach; 

Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu poranków w parku; 

Konkursy -  Kartka urodzinowa na 75 urodziny Biblioteki, „Moja miejscowość, to moja mała 

ojczyzna”; 

Akcja – list do Św. Mikołaja – biblioteczny Elf umożliwił wysyłanie listów z marzeniami; 

Organizacja renowacji kapliczki w Bredynkach; 

Sesja zdjęciowa – biblioteka w świątecznej scenerii była tłem dla profesjonalnej świątecznej 

sesji zdjęciowej. 

 

Filia w Czerwonce –  zarejestrowała 150 czytelników i wypożyczyła na zewnątrz  2786 wol. 

Zanotowała 1646 odwiedzin. Odbyło się 21 spotkań, uczestniczyło 269 osób. W ramach 

działalności zorganizowano: 

Lekcje biblioteczne,  
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konkursy plastyczne,  

czytanie najmłodszym, 

 wystawy 

 

Filia w Kobułtach – zarejestrowała 131 czytelników, wypożyczając na zewnątrz 2681 książki  

i czasopisma.  Z komputerów skorzystało 450 osób. Przeprowadziła 53 spotkania czytelnicze i 

konkursy, uczestniczyło 536 osób. W ramach działalności zorganizowano: 

Cykliczne spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym – czytanie książek, kamishibai 

Konkursy -  plastyczne – „Wieża kościoła ewangelickiego w twoich oczach”, „Dzień Matki”, 

„Kartka urodzinowa na 75 urodziny Biblioteki”. 

  

W 2021 roku działalność biblioteki była ograniczana przez obostrzenia w związku z pandemią. 

Szczególnie odczuły ten stan Filia w Czerwonce (dorośli czytelnicy nie mogli wchodzić na 

teren szkoły) i w Szpitalu (ograniczone wypożyczanie książek przy łóżku chorego). Mimo tego, 

wyniki końcowe całej biblioteki uległy poprawie, szczególnie liczba wypożyczonych książek 

oraz liczba odbiorców zajęć kulturalnych.  

Biblioteka została podwójną laureatką konkursów dla bibliotek zorganizowanych przez 

Starostwo Powiatowe oraz Wydawnictwo Harde (zasięg ogólnokrajowy). 

Dzięki porozumieniu zawartemu z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,  za udział 

w projekcie „Sieć na kulturę”, w ramach którego przeprowadzono szkolenie komputerowe dla 

dzieci,  biblioteka otrzymała 6 laptopów. 

 

 

KULTURA 

W gminie Biskupiec funkcjonuje Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.  

CKTiS administruje także: 

- amfiteatrem miejskim 

- DPT Sorboma 

- Galerią Ziemi Biskupieckiej 

- punktem informacji turystycznej 

- punktem widokowym znajdującym się w wieży kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 

- stadionem miejskim 

- miejską halą sportową 
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- dwoma boiskami Orlik 

- 25 świetlicami wiejskimi 

- boiskiem wiejskim w Czerwonce 

- stacjonarną wypożyczalnią 16 elektrycznych rowerów miejskich 

  

Budynek Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu jest po modernizacji, dostosowany  

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie znajdują się m.in. sala widowiskowa  

z zapleczem, garderoby, sala wystawowa, pracownia artystyczna, sala taneczna z szatnią, sala 

konferencyjna, wyciszona sala do przeprowadzania prób muzycznych, pomieszczenia biurowe. 

Świetlice Wiejskie (25) znajdują się w następujących miejscowościach: Adamowo, Borki 

Wielkie, Biesowo, Bredynki, Botowo, Czerwonka, Droszewo, Dymer, Kobułty, Lipowo, 

Łabuchy, Najdymowo, Mojtyny, Parleza Wielka, Rasząg, Rudziska, Rukławki, Rzeck, 

Sadowo, Stanclewo, Stryjewo, Węgój, Wilimy, Zabrodzie, Zarębiec. 9 ze świetlic wiejskich 

jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

W okresie pandemii działalność świetlic była w znacznym stopniu ograniczana.  

W 2021 roku w CKTiS w Biskupcu działały następujące grupy i sekcje: 

- chór INNAMORATI, kierowany przez Marlenę Gajdzis 

- studio wokalne Sukces, pod kierownictwem Agaty Dowhań 

- pracownia artystyczna, prowadzona przez Annę Kicką – Rogozińską 

- pracownia ceramiczna dla dzieci i dla dorosłych, prowadzona przez Ewę Różańską – Turonek 

- 2 grupy taneczne dla dzieci, prowadzone przez Olgę Łowicką  

- grupa teatralna dla dorosłych, prowadzona przez Magdalenę Pąk  

- szachy dla dzieci, prowadzone przez Pawła Orłowskiego  

- fitness prowadzony przez Anielę Karpińską  

- zumba oraz taniec dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez Karola Tomczaka  

- joga prowadzona przez Żanetę Hołownię  

- zajęcia TRE prowadzone przez Annę Siekierską  

- tenis ziemny prowadzony przez Bartosza Kowalewskiego  

- zajęcia sportowe, organizowane na Orlikach przez animatorów 

- zajęcia w świetlicach wiejskich, prowadzone przez opiekunów świetlic 

- próby zespołów muzycznych działających przy CKTiS: Kapela u Rysia, Wapniaki, 

Warmińska Kuźnia, Węgojska Strużka.  

W okresie pandemii zajęcia były odwoływane lub odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym  

w zależności od obowiązujących rozporządzeń. 
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W Domu Pracy Twórczej „Sorboma” znajduje się stała wystawa aparatów fotograficznych, 

która w roku 2017 uzyskała status rekordu Polski, w liczbie prezentowanych eksponatów. Na 

początku roku 2019 wystawa przeszła remont, zwiększając powierzchnię  

i co za tym idzie zwiększyła się powierzchnia ekspozycyjna. W roku 2021 wystawę odwiedziło 

ok. 294 osób. 

 

Znajdująca się na Placu Wolności Informacja Turystyczna zajmuje się promocją turystyki w 

gminie oraz wspieraniem turystów w dostępie do potrzebnych informacji. W roku 2021 

odwiedziło ją około 2 500 osób, a znajdującą się w wieży kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 

wieżę widokową i galerię fotograficzną ok. 320 turystów.  

Ponadto Informacja Turystyczna jest punktem wypożyczeń rowerów miejskich. W roku 2021 

liczba wypożyczeń wyniosła 437, co daje średnią dzienną 3 osób. 

Informacja Turystyczna działa także podczas wielu wydarzeń organizowanych na terenie 

Biskupca takich jak Dni Biskupca, Biskupiecki Kabareton, Warm Up Festiwal, Festiwal 

Browarnictwa, Dożynki… Podczas imprez sprzedawane są bilety wstępu, materiały 

promocyjne, promowane są wydarzenia oraz atrakcje miasta i gminy, rozdawane są Biuletyny 

i inne wydawnictwa tematyczne. 

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu wspierało w 2021 roku organizację wielu 

imprez, przygotowywanych przez gminne instytucje, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, 

organizacje społeczne, kościoły, sołectwa. 

 

Wykaz działań, których w roku 2021 Centrum Kultury, Turystyki i Sportu było organizatorem 

lub współorganizatorem oraz zadań zrealizowanych: 

 

STYCZEŃ 

INWENTARYZACJA APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA 

EKSPOZYCJI W GALERII APARATÓW FOTOGRAFICZNCH 

PRZYGOTOWANIA DO FINAŁU WOŚP, KTÓRY ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ 

ODBYWAŁ  

SIĘ Z WYKORZYSTANIEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

PRZYGOTOWANIA KRONIK BDK ON LINE 

31.01.21 XXIX FINAŁ WOŚP BDK 

23.01.21 XIX FINAŁ PRZEKAŻ MISIA DLA RYSIA BDK (300 PACZEK) 
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26.01.21 SESJA BDK 

LUTY 

PRZYGOTOWANIE WYSTAWY PLENEROWEJ W PARKU MIEJSKIM W ZWIAZKU Z 

70-LECIEM BDK 

PRZYGOTOWANIA KRONIK BDK ON LINE 

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI SZCZYPIORNISTÓW 

08, 13-14.02.21 MAMMOBUS Parking przy Urzędzie Miejskim 

13-14.21 WALENTYNKI: KINO W BDK + FOTOBUDKA BDK 

11.02.21 TŁUSTY CZWARTEK /Koło Gospodyń Miejskich piecze pączki dla mieszkańców/ 

DPT Sorboma 

MARZEC 

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI ZAWODNIKÓW BKS TĘCZA 

KONSERWACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH, ORLIKÓW, MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ, 

AMFITEATRU 

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU TURYSTYCZNEGO  W TYM NAPRAWY I 

KONSERWACJE ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH 

PRZYGOTOWANIA KRONIK BDK ON LINE 

PRZYGOTOWANIE EKSPOZYCJI I WYSTAWY W GALERII ZIEMI BISKUPIECKIEJ 

04, 10.03.21 MAMMOBUS Parking przy Urzędzie Miejskim 

17.03.21 NAGRANIE MATERIAŁU WARSZTATY WIELKANOCNE BDK 

KWIECIEŃ 

KONSERWACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH, ORLIKÓW, MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ, 

AMFITEATRU 

REMONT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU TURYSTYCZNEGO  W TYM NAPRAWY I 

KONSERWACJE ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH 

01.04.21 KIERMASZ WIELKANOCNY Z RĘKODZIEŁEM I SWOISKIM JADŁEM Plac 

Wolności  

18.04.21  RAJD PIESZY Przystań Warmińska 

21.04.21 PRÓBA DO NAGRANIA TELEDYSKU KRZYSZTOFA MALINOWSKIEGO BDK 

21.04.21 NAGRANIE TELEDYSKU AGATA DOWCHAŃ STUDIO WOKALNE SUKCES 

BDK 
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21.04.21 NAGRANIE TELEDYSKU WARMIŃSKA KUŹNIA  I KRZYSZTOF 

MALINOWSKI BDK 

29.04.21 NAGRANIE LISY W EDENIE BDK 

29.04.21 NAGRANIE PŁYTY CHÓR BDK 

08, 14, 27.04.21 MAMMOBUS Parking przy Urzędzie Miejskim 

MAJ 

1-3.05.21  REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA Jezioro Dadaj 

1-3.05.21  TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA Korty 

Neotherm 

12.05.21  RODZINNY RAJD PIESZY Warmińska 

03.05.2021OBCHODY 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA Plac 

Wolności 

14.05.21 WYMIANA FLAG 

12-16.05.21 PLENER MALARSKO – RZEŹBIARSKI BDK 

15.05.21 OTWARCIE WIEŻY W KOBUŁTACH  

15.05.21 RAJD ROWEROWY Przystań Warmińska- Kobułty 

19.05.21 SESJA BDK 

29.05.21 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA Z OKAZJI 

DNIA DZIECKA Biesowo  

29-30.05.21 TURNIEJ SZACHOWY Miejska Hala Sportowa 

29-30.05.21 KINO W BDK 

CZERWIEC 

01.06.21  PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA Amfiteatr Miejski 

05.06.21 ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W KOJTRYNACH Kojtryny 

06.06.21 RODZINNY RAJD PIESZY Przystań Warmińska 

08.06.21 Stand Up BDK 

09.06.21 SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW CYBERPRZESTRZEŃ BDK 

11.06.21 SESJA BDK 

12-13.06.21 TURNIEJ TAŃCA „1000 LAKES DANCE CUP” BDK 

12-13.06.21 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-

MAZURSKIEGO  

W SZACHACH Miejska Hala Sportowa 

14.06.21 MISTRZOSTWA EUROPY MECZ POLSKA - SŁOWACJA Amfiteatr Miejski 

16.06.21 SZKOLENIE DLA URZĘDU Hotelik Atelier 
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19.06.21 TEATR “NIEMY KELNER” BDK 

19.06.21 MISTRZOSTWA EUROPY MECZ HISZPANIA - POLSKA Amfiteatr Miejski 

20.06.21 RAJD ROWEROWY Przystań Warmińska 

22.06. SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI BDK 

23.06.21 MISTRZOSTWA EUROPY MECZ SZWECJA - POLSKA Amfiteatr Miejska 

23.06.21 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO NIEPUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA BDK 

26.06.21 GRAND PRIX BISKUPIECKIEGO LATA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – 

BIEG O PORANKU Wyspa Jeziora Kraksy    

26.06.21 BISKUPIECKI KABARETON Amfiteatr Miejski 

27.06.21 DZIEŃ DZIECKA W LIPOWIE 

29.06.21 MEDIACJE BDK 

29.06.21 YOGA-JOGA W PLENERZE Park Miejski 

30.06.21 STUDIO NAGRAŃ BDK 

LIPIEC 

01.07.21 WYNAJEM SALI BANK ŻYWNOŚCI BDK 

01.07.21 ABC Kajakarstwa Plaża Słoneczny Brzeg 

02.07.21 MEDIACJE BDK 

2.07.21 SPOTKANIE AUTORSKIE Z BOGUMIŁĄ BOGUCKĄ BDK 

2-3.07.21  PRZEPRAWA O PUCHAR SOŁTYSA OFF ROAD Rasząg   

3-4.07.21 FESTIWAL BROWARNICTWA Plac Wolności 

4.07.21  RODZINNY RAJD PIESZY Przystań Warmińska 

5.07.21 MAMMOBUS Parking przy Urzędzie Miejskim 

5.07.21 KINO PSONI KOŁO W BISKUPCU BDK 

6.07.21 YOGA-JOGA W PLENERZE Park Miejski 

7.07.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

8.07.21 PORANKI W PARKU - URODZINY BIBLIOTEKI Park Miejski 

8.07.21  ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

9.07.21 WYNAJEM SALI BANK ŻYWNOŚCI BDK 

9.07.21 WARM UP FESTIVAL Amfiteatr Miejski 

10.07.24 RODZINNE WARSZTATY MODELARSKIE - TWORZYMY LATAWCE BDK  

11.07.21 27 KRYTERIUM KOLARSKIE, X MEMORIAŁ JERZEGO KOWALSKIEGO 

Biskupiec 

13.07.21 PRÓBA BISKUPIECKIE TALENTY BDK 

13.07.21 YOGA-JOGA W PLENERZE Park Miejski 

14.07.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 
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15.07.21 PORANKI W PARKU - WARSZTATY FLORYSTYCZNE Park Miejski 

15.07.21 ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

16.07.21 WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, 

DOROSŁYCH Park Miejski 

17.07.21 ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ SYLWESTROWI 

ANTONIEMU SCHNARBACHOWI W RZECKU. PIKNIK RODZINNY. Rzeck  

18.07.21 RAJD ROWEROWY Przystań Warmińska 

19-23.07.21 „STAROŻYTNA GRECJA- WAKACJE W MIEŚCIE” Hala sportowa przy 

Niepublicznej SP 

21.07.21 WAKACYJNA AKADEMIA MALUCHA – 2 GRUPY BDK 

21.07.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

22.07.21 PORANKI W PARKU Park Miejski 

22.07.21  ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

23.07.21 DNI BISKUPCA DZIEŃ PIERWSZY Biskupiec 

 OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA Plac 

Wolności 

 KONKURS LATAWCÓW  Park Miejski 

 DNI OTWARTE STRZELNICY  Strzelnica SKS Gryf Biskupiec 

 KONCERT SZANTOWY I MUZYKI MASOWEGO RAŻENIA WALDEK 

DEGENER IŁOWSKI Tawerna Szanta Plaża Słoneczny Brzeg 

 POKAZ OGNIOWY TEATR TAŃCA I OGNIA „TRANSFUZJA” Plaża Słoneczny 

Brzeg 

24.07.21 DNI BISKUPCA DZIEŃ DRUGI  

 SINGLOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO KATEGORIA OPEN O PUCHAR 

BURMISTRZA BISKUPCA Korty Neotherm 

 ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA Jezioro Dadaj 

 REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA Jezioro Dadaj 

 RODZINNA STREFA ROZRYWKI. STANOWISKA PROMOCYJNO-HANDLOWE  

I GASTRONOMICZNE. Plac apelowy w byłej jednostce wojskowej 

 KONCERTY Plac apelowy w byłej jednostce wojskowej 

25.07.21 DNI BISKUPCA DZIEŃ TRZECI Plaża Słoneczny Brzeg 

 SINGLOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO KATEGORIA OPEN O PUCHAR 

BURMISTRZA BISKUPCA Korty Neotherm 

 ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA Jezioro Dadaj 

 MINI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA RODZIN Plaża Słoneczny Brzeg 

 REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA Jezioro Dadaj 

 GRAND PRIX BISKUPIECKIEGO LATA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – BIEG 

POPOŁUDNIOWY Park Miejski 
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 ANIMACJE, DMUCHAŃCE „TAKA IMPREZA” Plaża Słoneczny Brzeg 

 SPEKTAKL „KSIĘŻNICZKA ROSA I KLIMEK/ANIMACJE DLA DZIECI W 

WYKONANIU TEATRU KATARYNKA Plaża Słoneczny Brzeg 

26-30.07.21 „STAROŻYTNA GRECJA- WAKACJE W MIEŚCIE” Hala sportowa przy 

Niepublicznej SP 

27.07.21 YOGA-JOGA w plenerze Park Miejski 

28.08.21 Akademia Malucha – 2 GRUPY BDK 

28.07.21 Triathlon turystyczny Biskupiec 

29.07.21 Poranki w Parku - Warsztaty kuglarskie Park Miejski 

29.07.21 ABC Kajakarstwa Plaża Słoneczny Brzeg 

31.07.21 Biesiada Kulturalno-Rękodzielnicza w Rudziskach  

31.07.21 Piknik Rodzinny w Czerwonce 

SIERPIEŃ 

PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU 70-LECIA BDK 

PRZYGOTOWANIE I NAGRANIE FILMU PAMIĄTKOWEGO Z OKAZJI 70-LECIA BDK 

1.08.21 WARM UP FESTIVAL Amfiteatr Miejski 

3.08.21 YOGA-JOGA W PLENERZE Park Miejski 

4.08.21 WAKACYJNA AKADEMIA MALUCHA – 2 GRUPY BDK 

4.08.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

5.08.21 PORANKI W PARKU - WARMIŃSKI PORANEK Park Miejski  

5.08.21  ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

6-8.08.21 Festiwal FOOD TRUCK Plac Wolności 

8.08.21 RAJD ROWEROWY Przystań Warmińska 

11.08.21 WAKACYJNA AKADEMIA MALUCHA – 2 GRUPY BDK 

11.08.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

12.08.21 PORANKI W PARKU - PROJEKT  CERAMIKA Park Miejski 

12.08.21 ABC Kajakarstwa Plaża Słoneczny Brzeg 

14.08.21 XIV Uczta Pierogowa Biesowo 

14.08.21 Rajd Pieszy Pierogowy Przystań Warmińska 

17.08.21 YOGA-JOGA w plenerze Park Miejski 

18.08.21 Wakacyjna Akademia Malucha – 2 GRUPY BDK 

18.08.21 Triathlon turystyczny Biskupiec 

18.08.21 Spektakl „Lekarz na telefon” Teatr Nowy BDK   

19.08.21 Poranki w Parku - Namaluj kropkę Park Miejski 

19.08.21 ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 
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21.08.21 PIKNIK RODZINNY Najdymowo 

21.08.21 ZAKOŃCZENIE LATA Mojtyny 

21.08.21 ZAWODY SIŁACZY Mojtyny 

21-22.08 XXVIII REGATY O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA DADAJ  Jezioro Dadaj 

21.08.21 KONCERT SZANTOWY: ZESPÓŁ SZTORMIAKI, THE NIEROBBERS, EKT 

GDYNIA, KRZYSZTOF MALINOWSKI Plaża Słoneczny Brzeg 

24.08.21 YOGA-JOGA W PLENERZE Park Miejski 

25.08.21 WAKACYJNA AKADEMIA MALUCHA – 2 GRUPY BDK 

25.08.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

27.08.21 GRAND PRIX BISKUPIECKIEGO LATA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH BIEG 

NOCNY Wyspa na jeziorze Kraksy 

26.08.21 ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

26.08.21 PORANKI W PARKU Z MOPS Park Miejski 

28.08.21 IV FESTIWAL DISCO POLO Plac apelowy na terenie byłej jednostki wojskowej 

29.08.21 RODZINNY RAJD PIESZY „POŻEGNANIE WAKACJI” Przystań Warmińska 

31.08.21 YOGA-JOGA W PLENERZE Park Miejski 

WRZESIEŃ: 

PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU 75-LECIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

01.09.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

02.09.21  ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

3.09.21 GALA 70-LECIE BDK BDK 

4.09.21 AKADEMIA MALUCHA  BDK 

8.09.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

9.09.21  ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

11.09.21 AKADEMIA MALUCHA 2 GRUPY BDK 

11.09.21 TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY W PIŁKĘ NOŻNĄ  Rzeck                  

12.09.21 RAJD ROWEROWY była Przystań Warmińska 

15.09.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

16.09.21  ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

18.09.21 AKADEMIA MALUCHA 2 GRUPY BDK 

18.09.21 LIGA CENTRALNA PIŁKI RĘCZNEJ MĘŻCZYZN MECZ WARMIA ENERGA 

OLSZTYN KONTRA MKS PADWA  Hala Sportowa przy Zespole Szkół 

19.09.21 DOŻYNKI GMINNE Amfiteatr Miejski 

21.09.21 OTWARCIE PIĘTRA SZPITALA PO MODERNIZACJI Szpital Powiatowy 

22.09.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

23.09.21  ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 
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25.09.21 AKADEMIA MALUCHA 2 GRUPY BDK 

25.09.21 LIGA CENTRALNA PIŁKI RĘCZNEJ MĘŻCZYZN MECZ WARMIA ENERGA 

OLSZTYN KONTRA MKS WIELUŃ Hala Sportowa przy Zespole Szkół  

25-26.09.21 TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 70-LECIA BDK BDK 

26.09.21 KONCERT JAZZOWY ZESPOŁU WITRAŻE BDK 

29.09.21 TRIATHLON TURYSTYCZNY Biskupiec 

30.09.21  ABC KAJAKARSTWA Plaża Słoneczny Brzeg 

PAŹDZIERNIK 

1.10.21 GALA 75 LAT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BDK 

2.10.21 AKADEMIA MALUCHA BDK 

2.10.21 JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA; I BIEG 

PRZEDSZKOLAKA Wyspa na jeziorze Kraksy 

2.10.21 COOLTURALNY AUTOBUS NA SPORTOWO MECZ PIŁKI SIATKOWEJ 

INDYKPOL AZS VS. ASSECO RESOVIA RZESZÓW Hala Sportowa w Iławie 

2.10.21 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W KOBUŁTACH Kobułty 

6.10.21 BABSKIE GADANIE Hotelik Atelier 

7.10.21 STUDIO NAGRAŃ BDK 

8-10.10.21 KINO W BDK BDK 

09.10.21 AKADEMIA MALUCHA BDK 

12.10.21 SEANAS DLA SZKÓŁ „WYSZYŃSKI. ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE” BDK 

13.10.21 SZKOLENIE INFORMATYCZNE - PRZETWARZANIE DANYCH BDK 

13.10.21 SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI BDK 

15.10.21 TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE  SPEKTAKL „NA TROPACH 

SMĘTKA” BDK 

16.10.21 AKADEMIA MALUCHA BDK 

16.10.21 LIGA CENTRALNA PIŁKI RĘCZNEJ MĘŻCZYZN MECZ WARMIA ENERGA 

OLSZTYN KONTRA KPR LEGIONOWO Hala Sportowa przy Zespole Szkół  

17.10.21 DRUŻYNOWA LIGA LZS W SZACHACH KLASYCZNYCH BDK 

17.10.21 RAJD ROWEROWY Była Przystań Warmińska 

21.11.21 MAMMOBUS LUXMED GDYNIA Parking przy Urzędzie Miejskim 

23.10.21 AKADEMIA MALUCHA BDK 

23.10.21 WYŚCIG MTB  Wyspa na jeziorze Kraksy 

30.10.21 SERWIS PROJEKTORA KINOWEGO BDK 

30.10.21 AKADEMIA MALUCHA BDK 

30.10.21 LIGA CENTRALNA PIŁKI RĘCZNEJ MĘŻCZYZN MECZ WARMIA ENERGA 

OLSZTYN KONTRA KPR OSTROVIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI Hala Sportowa przy 

Zespole Szkół  
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30-31.10.21 KINO W BDK BDK 

LISTOPAD 

6.11.21 AKADEMIA MALUCHA  BDK 

6.11.21 III KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ „CHOPINADA” BDK 

11.11.21 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI BISKUPIEC 

13.11.21 AKADEMIA MALUCHA BDK 

12-14.11.21 „NIEPODLEGŁA 2021” OTWARTY TURNIEJ FIDE W SZACHACH BDK 

14.11.21 RAJD PIESZY Przystań Włoska 

17.11.21 BABSKIE GADANIE BDK 

19-20.11.21 KINO W BDK BDK 

20.11.21 AKADEMIA MALUCHA BDK 

20.11.21 WARSZTATY TWORZENIA OZDÓB TECHNIKĄ TIFFANY’EGO BDK 

20.11.21 EVENT LATINO Z JOSE CANOSSĄ Z PORTUGALII Miejska Hala Sportowa  

20.11.21 LIGA CENTRALNA PIŁKI RĘCZNEJ MĘŻCZYZN MECZ WARMIA ENERGA 

OLSZTYN KONTRA MUKS ZAGŁĘBIE ZSO 14 SOSNOWIEC Hala Sportowa przy Zespole 

Szkół  

21.11.21 “ROMANTIC - NIEZAPOMNIANA MUZYCZNA PODRÓŻ” W WYKONANIU 

TENORA SERGIO BETTAS’A I SKRZYPACZKI YLO VIOLIN ILONY PERZ-GOLKI BDK 

23-24.11.21 MAMMOBUS LUXMED GDYNIA PARKING PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM 

27.11.21 AKADEMIA MALUCHA BDK 

27.11.21 TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE  SPEKTAKL „WIĘZI 

RODZINNE” BDK 

28.11.21 OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA NESTORÓW W SZACHACH 

SZYBKICH BDK 

 

GRUDZIEŃ 

1.12.21 BABSKIE GADANIE - WIECZÓR VERY I SZYMONA KOBYLIŃSKICH BDK 

3.12.21 KONCERT „NAJLEPSZE ŻYCZENIE ANI BRODY” BDK 

3.12.21 SPOTKANIE LKK WARMIA BDK 

4.12.21 ŚWIĄTECZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE BDK 

4.12.21 LIGA CENTRALNA PIŁKI RĘCZNEJ MĘŻCZYZN MECZ WARMIA ENERGA 

OLSZTYN KONTRA ORLEN UPSTREAM SRS PRZEMYŚL Hala Sportowa przy Zespole 

Szkół  

5.12.21 MIKOŁAJKOWY RAJD PIESZY Przystań Włoska 

6.12.21 MIKOŁAJKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW - SPEKTAKL ORAZ WIZYTA 

ŚW.MIKOŁAJA BDK 

9-11.12.21 WYSTAWA „ZOBACZ MNIE” BDK 

11-12.12.21 KINO W BDK BDK 
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13.12.21 WYSTAWA „40 ROCZNICA STANU WOJENNEGO” Galeria Ziemi Biskupieckiej 

23-26.11.21 MAMMOBUS MEDICA BRZEZINY Parking przy Urzędzie Miejskim 

15.12.21  PRÓBA JASEŁKA - NIEPUBLICZNA SKOŁA PODSTAWOWA BDK 

15.12.21  JASEŁKA - NIEPUBLICZNA SKOŁA PODSTAWOWA BDK 

16.12.21 OBRADU JURY W KONKURSIE ANIOŁKOWO BDK 

18.12.21 XII WARMIŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY CITTASLOW PLAC WOLNOŚCI 

21.12.21 OPOWIEŚĆ WIGILIJNA W WYKONANIU UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ 

BDK 

30.12.21 SESJA BUDŻETOWA BDK 

 

Łącznie CKTiS było organizatorem oraz współorganizatorem około 220 wydarzeń w mieście  

i gminie. We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 25 000 osób. Dla porównania w 

roku 2020 CKTiS było organizatorem oraz współorganizatorem około 150 wydarzeń w mieście 

i gminie, a udział wzięło około 13 300 osób.  

 

 

 

ARCHITEKTURA 

 

EWIDENCJA ULIC I BUDYNKÓW 

1. Nadanie numerów porządkowych dla budynku - 43 

2. Wydanie zaświadczeń o numerze porządkowym budynku –5 

3. Pisma różne (informacje dla SP, osób fizycznych) - 9 

 

ZABYTKI 

1. WKZ pisma wychodzące - 9 

2. Wnioski do WKZ  - 10 

3. Decyzji, Pozwoleń, Postanowienia  - 3+15+0 = 18 

 

INWESTYCJE 

1. Zawarte umowy (planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji, środowisko) – 91 

2. Zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej w gminie Biskupiec (PLACE 

ZABAW, SIŁOWNIE PLENEROWE, TERENY REKREACYJNE) 

 Najdymowo (place zabaw) – 12 705,90 zł 

 Lipowo (plac zabaw) – 17 139,52 zł 



108 
 

 Parleza Wielka (siłownia plenerowa, miejsce rekreacji) – 14 793,15 zł 

 Stanclewo (zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, placu zabaw, mapa 

powykonawcza) – 12 681,65 zł 

 Rudziska (plac zabaw, dokumentacja) – 18 179,70 zł 

 Botowo (plac zabaw, dokumentacja) – 11 210,25 zł 

 Mojtyny (plac zabaw, dokumentacja) – 15 669,00 zł 

 Kojtryny (plac zabaw, siłownia plenerowa) – 12 405,90 zł 

 Kobułty (miejsce rekreacji przy Kościele Ewangelickim) – 18 045,22 zł 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

1. Wydano 706 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego; ( w 2020 wydano ich 646) 

2. Wydano 83 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; ( w 2020 wydano ich 75) 

3. Przeprowadzono 182 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania przestrzennego – w tym 11 dla decyzji ustalających lokalizację 

inwestycji celu publicznego; odpowiednio w 2020 r. było 140 postępowań i 14 decyzji. 

4. Prowadzono procedury opracowania 22 planów miejscowych, z czego 1 został 

uchwalony. 

 

PROWADZENIE REJESTRU SPRAW BUDOWLANYCH: 

1. Pozwolenia na budowę - 237 (osoby fizyczne) + 18 (gminne) 

2. Zgłoszenie robót budowlanych - 153 (osoby fizyczne) + 22 (gminne) 

3. Obiekty oddane do użytkowania - 55 

4. Samowole budowlane - 3 

5. Rozbiórka obiektów budowlanych - 1 

6. Wstrzymanie użytkowania obiektów budowlanych - 3 

 

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI: 

1. Wnioski w sprawie podziału nieruchomości - 46 

 ilość wydanych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości - 31. 

2. Wnioski w sprawie rozgraniczenia nieruchomości - 1, 

 ilość wydanych decyzji administracyjnych o rozgraniczeniu nieruchomości - 1.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 16: 

 ilość wydanych decyzji administracyjnych w ww. sprawie - 14 (w tym: decyzje  

o środowiskowych uwarunkowaniach - 11; decyzje o umorzeniu postępowania - 3).  

2. Wnioski o wyrażenie opinii co do potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć - 2 

3. Wnioski o wyjaśnienie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 1 

4. Ogółem ilość spraw dotyczących zieleni/drzew - 253  

4.1 Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew - 37 

4.2 Ilość spraw złożonych do innych jednostek - 33  

4.3 Pozostałe sprawy 183  

w tym: 

 Ilość wydanych zaświadczeń dla osób fizycznych - 9 

5. Dotacje na wymianę źródła ciepła i budowę przydomowych oczyszczalni 

- łączna ilość wniosków – 59+12=71 

Łącznie podpisano 43 umowy na wymianę źródła ciepła i 12 na przydomowe 

oczyszczalnie. 

 

6. -Zawarte umowy – poniżej progów przetargowych  22 

7. Zawarte wszystkie  umowy poprzez zamówienia publiczne  27 

                                                     

Wykaz inwestycji drogowych i remonty dróg ze wskazaniem kosztów i krótką charakterystyką 

inwestycji. 

1. Wykonano zadanie: p.n.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec.”  

Wykonanie nawierzchni brukowej wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi 

Zakończenie inwestycji 6.09.2021 r.  

Długość przebudowywanej drogi: 557 mb 

Dofinansowanie: 436 634,40 zł 

Wkład własny: 291 089,60 zł 

 

2. Wykonano przejścia w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg: 

a) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 167560 N – ul. Ludowa 

dz. 36/1 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec. 

Dofinansowanie: 30 958,88 zł 

Wkład własny: 7 739,72 zł 
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b) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 167595 N – ul. 

Warszawska dz. 250/2 obręb 4 Miasto Biskupiec gm. Biskupiec. 

Dofinansowanie: 31 182,88 zł 

Wkład własny: 7 795,72 zł 

c) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 167596 N – ul. Aleja 

Wojska Polskiego, dz. 89/4 obręb 3 Miasto Biskupiec, dz. 226 obręb 4 Miasto 

Dofinansowanie: 37 313,28 zł 

Wkład własny: 9 328,32 zł 

Przebudowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w zakresie: malowanie 

oznakowania poziomego przejścia w kolorze czerwono-białym, montaż płyt 

fakturowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób niewidomych, montaż 

punktowych elementów odblaskowych oraz aktywnego oznakowania D-6, dodatkowo 

wprowadzono tablice pomiaru prędkości na ul. Ludowej i Warszawskiej. 

 

3. Rozpoczęto „Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu.” 

Wykonanie nawierzchni brukowej wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi 

Planowane zakończenie inwestycji koniec maja 2022 r. 

Długość przebudowywanej drogi: 1414 mb 

Dofinansowanie: 2 728 933,80 zł 

Wkład własny: 1 819 289,20 zł 

 

4. Naprawa gminnych dróg gruntowych na terenach wiejskich: 

Koszt robocizny: 356 073,07 zł 

Koszt kruszywa do naprawy: 109 615,01 zł 

Ilość wbudowanego kruszywa:  5 016 ton 

 

5. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej: 

Koszt naprawy: 96 622,09 zł 

Wykonano: 826,89 m2 

 

                                                 

 

I. INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 170901, 

170902 i 170903 
264,285 

200139 Tworzywa sztuczne 370,648 

200121* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
0,03 

170380  Odpadowa papa 10,10 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,22 
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200301 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
3935,828 

150107 Opakowania ze szkła 274,69 

160103 Zużyte opony 28,79 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych odpadów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 170106 

220,43 

200123 Urządzenia zawierające freony 11,88 

200135 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

8,42 

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,5558 

200111 Tekstylia  15,50 

200307 Odpady wielkogabarytowe 221,785 

200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w 200121, 200123, 200135 
13,52 

150101 Opakowania z papieru i tektury 8,57 

200101 Papier i tektura 188,844 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 180,826 

200199 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
4,14 

SUMA 5759,0618 

 

Rodzaje odpadów komunalnych zebranych w PSZOK  

Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

[Mg] 

150107 Opakowania ze szkła 1,37 

160103 Zużyte opony 6,97 

170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów 

 i demontażu inne niż wymienione w 

170901, 170902 i 170903 

28,035 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

14,39 

170380 Odpadowa papa 1,86 

200101 Papier i tektura 1,02 
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200111 Tekstylia  0,64 

200123 Urządzenia zawierające freony 1,20 

200140 

 
Matale  0,18 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 9,685 

200135 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w  

20 01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,32 

200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w 200121, 200123, 200135 
3,025 

200139 Tworzywa sztuczne 0,87 

200307 Odpady wielkogabarytowe 23,095 

 93,66 

 

Koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku to 5 351 206,67 zł. 

 

W roku 2021  spółka PWiK sprzedała  500 000 m³ wody dla mieszkańców  gminy oraz 234 000 

m³ dla  jednostek produkcyjnych.  

 

W roku 2021 od mieszkańców gminy  Biskupiec zostały odprowadzone ścieki sanitarne w ilości  

345 000 m³ oraz  217 000 m ³ od jednostek produkcyjnych.  

 

W gminie Biskupiec do sieci  wodociągowej jest połączonych 2284 budynki mieszkalne 

natomiast do sieci kanalizacji sanitarnej  jest połączonych 1365 budynków mieszkalnych. 

 

Na terenie gminy Biskupiec jest  265,9 km sieci wodociągowej oraz 108,9 km sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 

Na terenie Gminy Biskupiec w roku 2021 do sieci wodociągowej zostało podłączone 19 

budynków mieszkalnych, natomiast   do kanalizacji sanitarnej w roku 2021 zostało 

podłączonych 14 budynków mieszkalnych. 

 

Gmina Biskupiec według ilości mieszkańców jest  zwodociągowana w 98,75 %  i  

skanalizowana w 74,94 %.  

 

Wybudowano 2,4 km nowej sieci wodociągowej i 1,1 km nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej.  
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 SPRAWOZDANIE za 2021 r.  

WNIOSKI które otrzymały dofinansowanie 

 

 

L.p. 
TYTUŁ WNIOSKU Kwota całkowita Kwota dotacji Wkład własny Uwagi ogólne 

1 Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj 34 902,50 15 000,00 19 902,50 Realizacja 2021 

2 
Modernizacja hali sportowej wraz z wyposażeniem na terenie 

byłej jednostki wojskowej w Biskupcu 
76 000,00 38 000,00 38 000,00 Realizacja 2021 

3 
Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW 

w Węgoju - Warmianki 
5 400,00 zł 4 300,00 zł 1 100,00 zł Realizacja 2021 

4 Historia Biskupca - promocja regionu 105 000,00 zł 66 800,00 zł 38 200,00 zł Realizacja 2021-2022 

5 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 

167560 N – ul. Ludowa dz. 36/1 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm. 

Biskupiec. 

38 698,60 zł 30 958,88 zł 7 739,72 zł Realizacja 2021 

6 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 

167595 N – ul. Warszawska dz. 250/2 obręb 4 Miasto Biskupiec 

gm. Biskupiec. 

38 978,60 zł 31 182,88 zł 7 795,72 zł Realizacja 2021 

7 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 

167596 N – ul. Aleja Wojska Polskiego, dz. 89/4 obręb 3 

Miasto Biskupiec, dz. 226 obręb 4 Miasto Biskupiec gm. 

Biskupiec. 

46 641,60 zł 37 313,28 zł 9 328,32 zł Realizacja 2021 

8 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 

167560N – ul. Ludowa dz. 36/1 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm. 

Biskupiec 

38 000,00 zł 30 400,00 zł 7 600,00 zł 
Rezygnacja z dofinansowania – 

ze względu na planowaną 

realizacje przebudowy ulicy 
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Ludowej (złożony wniosek o 

dofinansowanie). 

Pozytywne rozpatrzenie 2022 

9 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 

167562N – ul. Jana Matejki, dz. 128 obręb 5 Miasto Biskupiec, 

gm. Biskupiec 

55 000,00 zł 32 000,00 zł 23 000,00 zł Realizacja 2021-2022 

10 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 

167567N – ul. Poznańska dz. 381/1 obręb 2 Miasto Biskupiec, 

gm. Biskupiec 

55 000,00 zł 29 600,00 zł 25 400,00 zł Realizacja 2021-2022 

11 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 

167583N – ul. Żółkiewskiego dz. 26 obręb 3 Miasto Biskupiec, 

gm. Biskupiec 

55 000,00 zł 32 000,00 zł 23 000,00 zł Realizacja 2021-2022 

12 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 

167566N – ul. Plażowa dz. 373 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. 

Biskupiec. 

60 000,00 zł 33 600,00 zł 26 400,00 zł Realizacja 2021-2022 

13 
Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej - na potrzeby 

podtrzymywania tradycji biskupieckiej. 
5 000 000,00 zł 4 500 000,00 zł 500 000,00 zł Realizacja 2022-2021 

14 Poprawa sprawności ruchowej seniorów w gm. Biskupiec 14 990,00 zł 14 990,00 zł 0,00 zł Realizacja 2022 

15 Warmińska Uczta Pierogowa  konkurs 4 000,00 zł 0,00 zł Realizacja 2021 

16 
Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w 

Biskupcu 
4 548 223,00 zł 2728933,80 zł 1 819 289,20 zł Realizacja 2021-2022 

17 Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, Gm. Biskupiec 825 996,93 zł 436 634,40 zł 389 362,53 zł Realizacja 2021 

18 
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie 

rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III) 
2 798 626,20 zł 1 611 654,95 zł 1 186 971,25 zł Realizacja 2021-2022 
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19 
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie 

rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV) 
3 045 111,80 zł 2 588 345,03 zł 456 766,77 zł Realizacja 2021-2022 

20 
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 
88 567,00 zł 72 005,00 zł 16 562,00 zł Umowa i realizacja 2022 

21 
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście 

Biskupiec 
2 650 000,00 zł 1 306 500,00 zł 1 343 500,00 

Umowa 2022 

Realizacja 2022-2023 

22 

Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę 

przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec – 

granica z Gminą Dźwierzuty 

12 424 038,00 zł 10 560 432,30 zł 1 863 605,70 zł  

Pozytywne rozpatrzenie 

wniosku - oczekiwanie na 

środki z RPO Woj.Warm.-Maz. 

na lata 2014-2020  

Umowa 2022 

Realizacja 2022-2023 

23 

Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie 

miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 

85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec 

8 138 000,00 zł 50% 50% 

Pozytywne rozpatrzenie 

wniosku – oczekiwanie na 

środki RFRD  
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SPRAWOZDANIE za 2021 r. 

WNIOSKI, które otrzymały dofinansowanie 

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI 

 

 

L.p. 
TYTUŁ WNIOSKU Kwota całkowita Kwota dotacji 

Wkład własny 

finansowy 

Wkład własny 

niefinansowy 
Uwagi ogólne 

1 

Przebudowa istniejącej osi 300 m strzelnicy 

znajdującej się na 230/1 obręb Adamowo, gm. 

Biskupiec. 

122 995,00 zł 110 695,50 zł 12 299,50 zł 0,00 zł  
Strzelecki Klub Sportowy 

Gryf w Biskupcu 

2 

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Biskupcu 

18 750,00 zł 18 750,00 zł 0,00 zł 0,00 zł OSP Biskupiec 

3 Warmińskie warsztaty historyczno-kulinarne 6 850,00 zł 5 000,00 zł 250,00 zł 1 600,00 zł KGW Węgój  

4 
Warsztaty tłoczenia olejów z różnego rodzaju 

ziaren - wskazanie właściwości 
7 010,00 zł 4 900,00 zł 250,00 zł 1 860,00 zł KGW Borki Wielkie  

5 
Nauka od innych (jedziemy się uczyć) - nauka 

dla innych (przyjeżdżają by się uczyć). 
6 350,00 zł 4 800,00 zł 20,00 zł  1 530,00 zł 

Grupa nieformalna  - użyczona 

osobowość prawna KGW Borki 

Wielkie  

6 
Odnawiamy polskie tradycje - 

wielopokoleniowe warsztaty pierogowe 
11 660,00 zł 4000,00 zł 100,00 zł 7 560,00 zł KGW Stryjewo  

7 
Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom 

zielonym parku miejskiego w Biskupcu 
3 638 021,35 zł 3 092 318,14 zł 545 703,21 0,00 zł Biskupiecka Federacja Sportu  
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STRAŻ MIEJSKA 

  

             Do głównych zadań Straży Miejskiej w Biskupcu  należy: 

 

 Nadzór i kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku  na terenie Gminy Biskupiec (kontrola poprawności złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów).   

 Nadzór nad utrzymaniem, czystości i porządku na terenie miasta i gminy przez 

podmioty gospodarcze i firmy do tego zobowiązane. 

 Działania patrolowe na terenie biskupieckich osiedli, szkół oraz parków miejskich. 

 Obsługa  monitoringu miejskiego. 

 Obsługa strefy  płatnego parkowania (w zakresie ustalania danych kierowców którzy 

nie dokonali opłaty za postój w strefie). 

 Lokalizacja i likwidacja tzw. "dzikich wysypisk śmieci". 

 Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontrola ich opróżniania. 

 Nadzór nad likwidacją zanieczyszczeń z jezdni i chodników ( błota , lodu i śniegu) 

 Informowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o uszkodzonych i niedrożnych 

studzienkach kanalizacyjnych oraz awariach sieci wodociągowej. 

 Zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprez masowych, sportowych oraz 

uroczystości kościelnych (organizacja i zabezpieczenie miejsc parkingowych).   

 Organizacja i nadzór prac dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu (prace 

społeczne i społecznie-użyteczne). 

 Współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz rodzin   

wymagających pomocy socjalnej. 

 Lokalizacja i  monitoring miejsc bytowania osób bezdomnych. 

 Współpraca z referatami  Urzędu Miejskiego w Biskupcu podczas wykonywania 

czynności służbowych. 

 Kontrola przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym znak B-1 (zakaz ruchu w 

obu kierunkach), B-35 (zakaz postoju), B-36 (zakaz zatrzymania ).  

 Kontrola legalności handlu na targowisku miejskim. 

 Kontrola legalności reklam, miejsc plakatowania oraz umieszczania ogłoszeń w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
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 wykonywanie zadań na rzecz ochrony praw zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla 

życia, zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i 

wolnożyjących, egzekwowanie od właścicieli psów  przestrzegania ochronnych 

szczepień przeciwko wściekliźnie oraz  humanitarnego traktowania zwierząt.   

 Monitorowanie  miejsc gromadzenia się kotów wolnożyjących.  

 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów i kotów.   

 Reagowanie w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt. 

 

       Interwencje  podejmowane przez strażników wynikają z comiesięcznych harmonogramów 

opracowanych na podstawie obowiązujących przepisów, a także przyjętych zgłoszeń. W 

okresie  sprawozdawczym odnotowano  801 zgłoszeń od mieszkańców i instytucji o 

problemach i nieprawidłowościach wymagających interwencji  Straży Miejskiej  

 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:    

a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 37 

b) zagrożeń w ruchu drogowym, 49 

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami,     113 

d) zagrożeń życia i zdrowia, 68 

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy),  

f) awarii technicznych, 17 

g) zwierząt     236 

Pozostałe zgłoszenia:     281 
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Podjęte interwencje pozwoliły na ujawnienie wielu nieprawidłowości, efektem których były 

nakładane grzywny w drodze mandatu karnego, wnioski do sądu o ukaranie czy też stosowane 

środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń. 

RODZAJ WYKROCZENIA POUCZENIA 
MANDATY WNIOSKI DO 

SĄDU 

GRODZKIEGO 

RAZEM 

ILOŚĆ KWOTA 

1.  Art. 43 ust 1   ust 2 

Ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

 1 50  1 

2.  Art. 51§1,2 KW 

(zakłócanie spokoju i 

porządku publicznego) 

13    13 

3.  Art. 54 KW naruszenie 

przepisów o zachowaniu w 

miejscu publicznym  

 (akty prawa miejscowego) 

21 7 800  28 

4.  Art. 58§1KW 

(żebranie w miejscu 

publicznym) 

2    2 

5.  Art. 63a § 1KW  

(umieszczanie ogłoszeń w 

miejscach do tego nie 

przeznaczonych) 

10    10 

6.  Art.72 KW 

(nieodpowiednie 

zabezpieczenie miejsca 

niebezpiecznego dla życia i 

zdrowia człowieka)  

7    7 

7.  Art. 77 KW 

 (niezachowanie zwykłych 

lub nakazanych środków 

ostrożności przy trzymaniu 

psa) 

60 20 2950  80 

8.  Art. 78 KW 

(drażnienie i płoszenie 

zwierzęcia co doprowadza to 

tego, że staje się 

niebezpieczne) 

1    1 

9.  Art. 82 § 3 i 4 KW 

 (nieostrożne obchodzenie się 

z ogniem) palenie trawy  

2    2 

10.  Art. 90 KW 

 (utrudnianie ruchu na drodze 

publicznej) 

4    4 
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11.  Art. 91 KW 

 (zanieczyszczanie drogi 

publicznej stwarzające 

zagrożenie ruchu drogowego) 

4 1 50  5 

12.  Art. 92§1 KW 

 (nie stosowanie się do znaku 

drogowego B-1, B-35, B-36) 

39 23 2200  62 

13.  Art. 97 KW(. przechodzenie 

przez jezdnię w miejscach 

innych niż przejścia dla 

pieszych ,parkowanie w 

zatoce autobusowej ) 

27 1 100  28 

14.  Art. 99 § 1 PKT 2 I 3  KW 

 (naruszenie stanu drogi ) 1    1 

15.  Art. 100 KW 

(niszczenie drogi publicznej) 
1 1 400  2 

16.  Art. 101 KW 

(nie oczyszczenie odcinków 

dróg publicznych z  błota, 

kurzu, śniegu lub lodu) 

35    35 

17.  Art. 116 KW (brak 

maseczki ) 
18 13 510  31 

18.  Art. 117 KW  

(utrzymanie czystości i 

porządku w obrębie 

nieruchomości) 

21    21 

19.  Art. 140 KW  

(publiczne dopuszczanie się 

nieobyczajnego wybryku) 

5    5 

20.  Art.141 KW 

(używanie słów 

nieprzyzwoitych) 

3    3 

21.  Art. 145 KW 

 (zaśmiecanie drogi, ulicy, 

trawnika) 

15 2 100  17 

22.  Art. 154  (Kto na 

nienależącym do niego 

gruncie leśnym lub rolnym: 

wyrzuca śmieci ) 

2 1 300  3 

23.  Art. 37 ust.1 ustawa  z 21 

sierpnia 1997 o ochronie 

zwierząt (dot.  warunków 

trzymania psów) 

29   1 30 

24.  Ustawa o recyklingu 

pojazdów wycofanych z 

eksploatacji        Art. 48 

 2 150  2 
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25.  Ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach (Art.10ust 1-2a) 

56 6 750  

136 

ust 2b (deklaracja śmieci ) 27 45 12450 2 

ust 2c     

26.  Ustawa o odpadach (palenie 

materiałów z plastiku)  art. 

171, 

 art 175, art. 177,art. 188, 

art. 191 

12 4 1700  16 

27.  art. 85 ust. 1a     Ustawa z 

dnia 21 sierpnia 1997 r.  o 

ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

(Szczepienia) 

1 3 400  4 

28.  Ogółem  416 130 22910 3 549 

 

           W związku z epidemią Covid 19 poleceniem Wojewody Straż Miejska w Biskupcu 

skierowana  została do wspólnych działań z Policją. W okresie  sprawozdawczym straż miejska 

wykonywała zadania polegające na kontroli przestrzegania  nakazów, zakazów i obowiązków  

wynikających z przepisów prawa w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusa. W 

powyższym okresie strażnicy patrolowali sklepy pod kątem  przestrzegania  obowiązku 

noszenia maseczki w miejscach publicznych. W zdecydowanej większości przypadków 

sprawcy powyższego wykroczenia  zostali pouczeni bądź ukarani grzywną, a w przypadku 

odmowy przyjęcia mandatu sprawy przekazywane były Policji.  

       Straż Miejska w Biskupcu wspólnie z  Policją i Gminną komisją do spraw przeciwdziałania  

alkoholizmowi  przeprowadzała  kontrole placówek handlowych w zakresie przestrzegania 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. zakazie spożywania 

alkoholu w sklepie i jego obrębie, zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim.    

     W 2021 roku przeprowadzono 623 kontrole poprawności złożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami tj.  braku złożonej deklaracji bądź deklaracji złożonej 

niezgodnie ze stanem faktycznym. W 74 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Na 

sprawców  w/w wykroczeń nałożono 45 mandatów karnych na kwotę 12 450 zł, udzielono 27 

pouczeń w 2 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Biskupcu.   

     W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole jakości powietrza urządzeniem 

Sniffer 4D. Kontrole skutkowały nałożeniem 4 mandatów karnych i udzieleniem 12 pouczeń.                                                             

     W związku z licznymi sygnałami kierowców Publicznego Transportu Zbiorowego o 

problemach na przystankach komunikacji miejskiej strażnicy, zgodnie z uprawnieniami do 

kontroli ruchu drogowego prowadzili cykliczne kontrole i podejmowali  interwencję w 

stosunku  do kierowców  parkujących samochody na przystankach oraz w zatokach 

autobusowych.  
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         Straż Miejska prowadzi nadzór  nad pracą  osób  skierowanych  przez Sąd do 

wykonywania prac społecznych i społecznie- użytecznych na terenie Gminy Biskupiec, 

współpracuje  z kuratorami sądowymi oraz składa do Sądu Rejonowego  comiesięczne raporty 

dotyczące  wykonywanej pracy. W 2021 roku Sąd Rejonowy w Biskupcu skierował do pracy 

społeczno-użytecznej do Straży Miejskiej w Biskupcu 115 osób skazanych prawomocnym  

wyrokiem, 45 osób kontynuowało pracę z ubiegłych lat. 160 skazanych w 2021 r.  

przepracowało  łącznie 7767 godzin. Skazani wykonywali prace porządkowe na terenie Miasta 

i Gminy Biskupiec. 

 

Miejsce  pracy 

 

 

Liczba godzin 

 

Sołectwa 

 
3376 

Miasto 

Prace porządkowe 
2951 

 

Cmentarz 

 

998 

CKTIS 

 
400 

Przedszkola  

 
  42 

razem 7767 

 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE, OBRONA CYWILNA 

Działalność Biura Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i OSP  

w roku 2021. 

1. Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna 

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

gminnego magazynu OC to jedno z zadań własnych gminy.  

Na terenie gminy organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest 

Burmistrz Biskupca. Zadania określone w przepisach ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) Burmistrz wykonuje przy 

pomocy komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego oraz organu 
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pomocniczego, jakim jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. W skład zespołu GZZK 

wchodzą osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim, reprezentanci jednostek organizacyjnych 

(podległych Burmistrzowi), funkcjonariusze służb mundurowych oraz innych instytucji, 

funkcjonujących na terenie Gminy Biskupiec. Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego odbywały się w trybie planowym (ustalonym w rocznym Planie Pracy GZZK) 

oraz w trybie doraźnym. W związku sytuacją epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa, 

zebrania GZZK odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  

W dniach 17.08-20.08 odbyła się kwalifikacja wojskowa. Do kwalifikacji przystąpiło 72 

mężczyzn z rocznika podstawowego, 23 mężczyzn z roczników starszych oraz 4 kobiety.  

W dniu 08.06.2021 r. odbył się trening Stałego Dyżuru. 

2. Ochotnicze Straże Pożarne 

W gminie Biskupiec w roku 2021 funkcjonowało sześć jednostek OSP (Biskupiec, 

Bredynki, Droszewo, Kobułty, Stanclewo, Węgój). Z dniem 1 maja 2021 r. na mocy decyzji 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostka OSP Biskupiec została 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki będące w KSRG to: OSP 

Bredynki oraz OSP Kobułty. Krajowy System Ratowniczo-Gaśnicy to integralna część 

organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk 

żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. 

 W roku 2021 organizowane były dwa szkolenia dla strażaków z jednostek OSP.  

W dniach 25.09-10.10 odbyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców 

OSP). Wzięło w nim udział 7 strażaków ratowników. W dniach 16.10-27.11- 4 osoby brały 

udział w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP i wstąpiły w szeregi OSP Gminy 

Droszewo i OSP Kobułty.  

Gmina Biskupiec w roku 2021 korzystała z usługi alarmowania strażaków ochotników za 

pomocą telefonii komórkowej. Dzięki temu istnieje realna szansa na przyspieszenie działań 

związanych z rozpoczęciem akcji ratunkowej.  

 Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły w działaniach związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2.  Gmina Biskupiec przy pomocy OSP Biskupiec 

realizowała transporty na szczepienia osób starszych, niepełnosprawnych oraz mających 
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obiektywne trudności w dotarciu do punku szczepień. Jednostki OSP angażowały się również 

w akcję roznoszenia maseczek.  

W 06.08.2021 r. oraz 13.08.2021 r. Gmina Biskupiec zorganizowała akcje szczepień 

przeciw COVID-19 jednodawkową szczepionką. W dniu 19.09.2021 r. jednostka OSP 

Biskupiec, przy współudziale z Gminą zorganizowała akcję szczepień szczepionką 

jednodawkową. Środki otrzymane i wydatkowane w 2021 r. przeznaczone na organizację 

szczepień to 36.060 zł. 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku  

Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września w gminie Biskupiec jaki w całym kraju 

realizowany był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pierwotnie zakładano, że 

spis zakończy się do dnia 30 czerwca 2021 r., jednakże ze względu na epidemię Covid-19 

termin ten wydłużono. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest 

jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, 

jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także 

o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane 

w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, 

do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań 

statystycznych. Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Do obsługi tego 

zadania w styczniu powołano zarządzeniem burmistrza Biskupca Gminne Biuro Spisowe w 

Biskupcu i wyznaczono Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego. Spis na terenie miasta i 

gminy Biskupiec przebiegł bez większych komplikacji. 

 

RADA MIEJSKA W BISKUPCU 

 

W 2021 roku podjęto łącznie 94 uchwały, w tym m.in. 30 z zakresu finansów, 21 dot. 

gospodarki przestrzennej a 14 zarządzania nieruchomościami. Ponadto 7 dotyczyło oświaty a 

5 pomocy społecznej. Odbyło się 7 sesji zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych. 
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URZĄD MIEJSKI  

Łącznie w 2021 r. burmistrz Biskupca podpisał 330 zarządzeń zewnętrznych. Wpłynęło 18 943 

pism i 3 681 faktur. Wysłano 24 293 listów.  

 

 

 

 

 

 

 

 


