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Część I – informacje ogólne 

1.Podstawowe informacje o sytuacji społeczno – gospodarczej w Białej Podlaskiej  

 

Prezydent miasta, jako organ władzy wykonawczej na terenie samorządu wykonuje uchwały rady 

miasta i realizuje uchwalony przez nią budżet. Do kompetencji prezydenta miasta należy także 

gospodarowanie mieniem komunalnym  oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich 

jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy miejskiej  prezydent miasta podlega 

wyłącznie radzie miasta, która stanowi także o kierunkach oraz decyduje w strategicznych kwestiach 

majątkowych gminy. Jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania  

w sprawach indywidualnych – wydaje indywidualne decyzje w zakresie  zadań gminy. Prezydent 

miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu miasta. Prezydent miasta podejmuje decyzje 

także w formie zarządzeń. 

 Rok 2018 był rokiem kończącym i zaczynającym kadencję rady miasta i prezydenta miasta. Do  

20 listopada 2018 r. funkcję Prezydenta Miasta Biała Podlaska sprawował Pan Dariusz Stefaniuk. Od 

dnia 20 listopada 2018 r. stanowisko Prezydenta Miasta Biała Podlaska sprawuje Pan Michał 

Litwiniuk, po wygraniu  w drugiej turze wyborów  na to stanowisko.  

 

Opis sytuacji społeczno - gospodarczej zawiera charakterystykę struktury lokalnego rynku pracy wraz 

z poziomem rozwoju gospodarczego, dostępności komunikacyjnej i obszarów inwestycyjnych oraz 

zaplecza badawczo – rozwojowego. Przedstawione informacje dotyczące środowiska kulturowego, 

infrastruktury społecznej, komunikacji miejskiej i oświaty.  

Struktura lokalnego rynku pracy, związanych z nim trendów demograficznych oraz informacji 

o kapitale ludzkim: 

Biała Podlaska to miasto na prawach powiatu  w województwie lubelskim, stanowiące siedzibę 

powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Liczba ludności miasta wynosi 57 545 z czego 52,1% 

stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. Powierzchnia miasta wynosi około 49 km2. 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Białej 

Podlaskiej najwięcej jest spółek handlowych z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod kątem liczby 

zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej jest mikro-przedsiębiorstw, 

zatrudniających do 9 pracowników. W mieście Biała Podlaska 82,4% działających podmiotów jest 

zakwalifikowana do kategorii pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w Białej Podlaskiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej 

działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

(28,5%) oraz budownictwo (11,0%).  

Do największych pracodawców w mieście zaliczane są firmy z następujących sektorów: produkcyjny - 

Aluteam Sp. z o.o., budowlany – Budomex Sp. z o.o., Vikking KTS Sp. z o.o., odzieżowy - Bialcon 
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Barbara Chwesiuk. Wśród największych pracodawców instytucjonalnych można wymienić Lubelski 

Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. 

 

Liczba ludności miasta Biała Podlaska charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym 

wynoszącym 2,51 na 1000 mieszkańców, ujemnym saldem migracji ogółem na 1000 osób 

wynoszącym  -2,3, oraz saldem migracji zagranicznych na 1000 osób wynoszącym 0,77. 

Według danych GUS na koniec 2017 r. pracujący mieszkańcy stanowili 13 571 osób wobec 2 621 

zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia w 2017 r. wynosiła 11,2%, przy poziomie 

bezrobocia równym 8,8% w województwie lubelskim. Bezrobocie ma charakter strukturalny, istnieje 

potrzeba dostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb gospodarki; 

Poziom miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2017 r. stanowił 3 763 PLN, wobec 4 020 PLN 

w województwie lubelskim i 4 528 PLN na terenie kraju.  

Dostępność komunikacyjna, obszary inwestycyjne: 

Miasto cechuje dobra dostępność komunikacyjna (droga krajowa nr 2/E30) i kolejowa (linia nr 2 

/E20), jednak ich atrakcyjność inwestycyjną ogranicza brak autostrady A2 – planowany termin 

realizacji przypada na 2024 r. Ograniczenie stanowi również brak obwodnicy wschodniej w ciągu 

dróg wojewódzkich 812-811. Na możliwość rozwoju gospodarczego miasta wpływ ma położenie 

przygraniczne oraz bliskie sąsiedztwo jednego z największych w Polsce i Europie centrów 

logistycznych tworzone przez zespół terminali położonych w miejscowości Małaszewicze. 

Lokalizacja bazy logistycznej oprócz przygranicznego położenia uwarunkowana została układem 

komunikacyjnym w skład którego wchodzi: paneuropejski korytarz transportowy nr II Berlin – 

Warszawa – Moskwa w ciągu magistrali linii kolejowej E20, będącej przedłużeniem magistrali 

Transsyberyjskiej oraz droga krajowa nr 2/E30 z Cork (Irlandia) do Omska (Rosja) będąca  

w strukturze Europejskiej Sieci Transportowej TEN – T.  

Obszar miasta Biała Podlaska wynosi 4 940 ha, z czego 24% tej powierzchni (1180 ha) jest własnością 

miasta. W strukturze gruntów miejskich przeważają grunty zabudowane i zurbanizowane (78%), 

wśród których 40% to grunty pod drogami, 26% to inne grunty zabudowane i zurbanizowane, a 3% to 

tereny mieszkaniowe. Tereny otwarte zajmują 22% powierzchni należących do miasta Biała Podlaska, 

z których ponad 85% stanowią grunty rolne.  

W związku z działaniami resortu Obrony Narodowej dotyczącymi zagospodarowania terenów 

dawnego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej na potrzeby nowotworzonej 18 Dywizji 

Zmechanizowanej obecnie ofertę inwestycyjną miasta tworzą: 

- grupa działek miejskich położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej „Północna” przy 

skrzyżowaniu ul. Celników Polskich i ul. Elektrycznej o łącznej powierzchni 2,35 ha,  

- grupa działek należących do właścicieli prywatnych tworząca Strefę Aktywności Gospodarczej 

"Solidarności". Teren ten obejmuje blisko 76 ha terenu objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Zaplecze badawczo – rozwojowe, działalność innowacyjna: 

Miasto dysponuje nowoczesnym zapleczem naukowo – badawczym, które funkcjonuje przy 

Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej oraz przy Akademii Wychowania Fizycznego, 

Zamiejscowego Wydziału AWF w Białej Podlaskiej. Infrastruktura badawczo – naukowa Państwowej 

Szkoły Zawodowej funkcjonuje w ramach: Centrum Badań nad Innowacjami oraz Regionalnego 

Centrum Badań Środowiska Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych „EKO-AGRO-TECH”, stwarza 

możliwość współpracy z sektorem: medycznym, energetycznym (w tym odnawialne źródła energii), 

drogowym, kolejowym, lotniczym, branżą budowlaną, a także z sektorem turystycznym, przetwórstwa 

spożywczego i branżą hodowlaną. Natomiast infrastruktura badawcza i innowacyjna Zamiejscowego 

Wydziały AWF funkcjonująca w ramach Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju (13 laboratoriów 

badawczych) stwarza możliwości do wykorzystania na rzecz gospodarki w strategicznych dziedzinach 

badawczych: biochemia, biomechanika, fizjologia, kinezjologia, elektromiografia, kosmetyka, 

diagnostyka molekularna, technologia rehabilitacji, narządu ruchu, diagnostyka postaw ciała, 

psychomotoryka. Dodatkową możliwość współpracy i rozwoju gospodarczego stwarza otwarte  

w ramach ośrodka badań: Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz 

Centrum Udostępniania Informacji Naukowej. Infrastruktura badawczo – rozwojowa, którą dysponuje 

miasto jest podstawą do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej oraz 

zaawansowanej technologicznie, w szczególności do rozwoju firm z branży medycznej, 

farmaceutycznej, fizjoterapeutycznej, kosmetycznej, informatyczno-psychologicznej. 

Środowisko kulturowe, infrastruktura społeczna: 

Na terenie miasta działa Bialskie Centrum Kultury, które zapewnia bogatą ofertę zajęć dla dzieci, 

młodzieży i seniorów z zakresu śpiewu, tańca, fotografii, teatru, sztuk plastycznych, Muzeum 

Południowego Podlasia, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Galeria Podlaska. W mieście funkcjonują 

dwa kina posiadające 5 sal z 877 miejscami na widowni. Do dyspozycji turystów jest 15 obiektów 

świadczących usługi noclegowe z czego 6 to hotele, w tym 4 trzygwiazdkowe. 

Na terenie miasta działa dość dobrze rozbudowana infrastruktura pomocy społecznej. Składają się na 

nią zarówno ośrodki pomocy społecznej prowadzone przez samorządy szczebla gminnego jak  

i powiatowego oraz prowadzone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prywatne. Z pomocy 

społecznej w 2017 r. w mieście Biała Podlaska korzystało 4% ludności ogółem. Miasto Biała Podlaska 

oferuje szeroki katalog usług z zakresu ochrony zdrowia. Liczba placówek ambulatoryjnych opieki 

zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców w 2016 r. wynosiła 8 placówek. W 2018 r. na terenie miasta Biała 

Podlaska funkcjonowało 12 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 19 poradni specjalistycznej 

opieki zdrowotnej, która również jest realizowana przez poradnie Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Stacjonarną opiekę medyczną zabezpiecza mieszkańcom 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Białej Podlaskiej prowadzony przez Samorząd Województwa 

Lubelskiego. W 2018 r. na terenie miasta Biała Podlaska funkcjonowały 24 apteki ogólnodostępne, 
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pracujące w godzinach dostosowanych do potrzeb ludności i zapewniające dostępność do świadczeń 

również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 

Komunikacja miejska:  

Przewozy komunikacją miejską są realizowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny obsługujący  

8 linii stałych i jedną linię weekendową. Komunikacja dalekobieżna realizowana jest z dworca 

autobusowego, który znajduje się przy pl. Wojska Polskiego (obecnie zarządzany przez prywatną 

firmę „Garden Service”) oraz specjalnie wyznaczony dla przewoźników przystanek przy 

ul. Żeromskiego. Duże znaczenie w komunikacji pozamiejskiej mają prywatne mikrobusy, 

zapewniające szybkie połączenia z Warszawą, Lublinem, Terespolem, Parczewem, Białymstokiem, 

Konstantynowem i Janowem Podlaskim oraz innymi miastami. Komunikacja pozamiejska zwłaszcza 

na linii wschód – zachód w dużej mierze jest realizowana koleją z dworca PKP znajdującego się  

w ciągu magistrali linii kolejowej E20. Miasto realizuje program rozbudowy ścieżek rowerowych, 

które docelowo utworzą sieć o długości ok 40 km. 

Oświata:  

Na terenie miasta infrastruktura oświatowa koncentruje: 17 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, 

13 liceów ogólnokształcących, 4 szkoły zawodowe, 4 technika oraz 10 szkół policealnych. 

Zlokalizowana jest również infrastruktura 2 wyższych uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej wraz z jedyną w Polsce Szkołą trenerów 

PZPN oraz Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Poziom 

wykształcenia mieszkańców rośnie, czego odzwierciedleniem jest zwiększający się odsetek osób 

z wykształceniem wyższym i malejący udział osób z wykształceniem podstawowym. Jest to możliwe 

dzięki lepszej dostępności dzieci i młodzieży do coraz wyższej jakości kształcenia, a także coraz 

lepszemu wyposażeniu szkół w pomoce i sprzęt komputerowy. Wg Narodowego Spisu Powszechnego 

2011 na terenie miasta Biała Podlaska 23,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,9% 

wykształcenie policealne, 17,2% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. 

Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,7% mieszkańców Białej Podlaski, 

gimnazjalnym 5,5%, natomiast 12,6% podstawowym ukończonym. 0,6% mieszkańców zakończyło 

edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. 
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Część II – Urząd miasta i jednostki organizacyjne 

 

1. URZĄD MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

Urząd Miasta Biała Podlaska jest jednostką wykonawczą Prezydenta Miasta Biała Podlaska. 

Kierownikiem Urzędu jest Prezydent Michał Litwiniuk. Prezydent kieruje pracą przy pomocy Zastępy 

Prezydenta – Macieja Buczyńskiego, Sekretarza – Andrzeja Kucaby i Skarbnika – Marty Mirończuk. 

 

Prezydent sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością zastępcy prezydenta, skarbnika, sekretarza 

oraz: 

1) Gabinetu Prezydenta; 

2) Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu; 

3) Urzędu Stanu Cywilnego; 

4) Referatu Prawnego; 

5) Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli; 

6) Referatu Zarządzania Kryzysowego; 

7) Referatu Lokali Mieszkalnych; 

8) Straży Miejskiej; 

9) Miejskiego Rzecznika Konsumentów; 

10) stanowiska ds. BHP; 

11) Inspektora Ochrony Danych. 

Zastępca prezydenta Maciej Buczyński sprawuj bezpośredni nadzór nad: 

1) Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa;  

2) Referatem Gospodarki Nieruchomościami; 

3) Referatem Geodezji; 

4) Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; 

5) Wydziałem Dróg; 

6) Wydziałem Rozwoju Miasta; 

7) Wydziałem Inwestycji; 

8) Referatem Zamówień Publicznych,  

 

Należy nadmienić, że wydziały i komórki równorzędne urzędu współpracują i sprawują nadzór nad 

jednostkami organizacyjnymi Rady Miasta i tak: 

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska współpracuje z:   

b) Bialskimi Wodociągami i Kanalizacji "Wod - Kan" Spółka z o.o.,  

c) Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.,  
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d) Zakładem Produkcyjno-Handlowym „Zieleń” Spółka z o.o., 

e) Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.,  

f) Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Spółka z o.o., 

2) Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa współpracuje z:  

Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.  

3) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu sprawuje nadzór i współpracuje z:  

a) przedszkolami,  

b) szkołami,  

c) placówkami oświatowymi, 

d) Powiatowym Urzędem Pracy, 

e) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, 

f) organizacjami pozarządowymi i podmiotami realizującymi zadnia publiczne,  

g) Zespołem Żłobków Miejskich oraz niepublicznymi instytucjami opieki nad dziećmi do lat 

3, 

h) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

i) Środowiskowym Domem Samopomocy Społecznej typu ,,C”, 

j) instytucjami kultury. 

4) Referat Zarządzania Kryzysowego współpracuje z:  

a) Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, 

b) Komendą Miejską Policji, 

c) Ochotniczą Strażą Pożarną. 

5) Gabinet Prezydenta sprawuje nadzór nad:  

a) Bialskimi Wodociągami i Kanalizacji "Wod - Kan" Spółka z o.o.,  

b) Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.,  

c) Zakładem Produkcyjno-Handlowym „Zieleń” Spółka z o.o., 

d) Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.,  

e) Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Spółka z o.o., 

 

Na dzień 31.12.2018 r. w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 209 pracowników.  

 

Tabela nr 1. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Biała Podlaska według stanu na 31.12.2018 r.  

Lata 
pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

Razem 
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

2018 128 81 1 2 209 
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Tabela nr 2. Wykształcenie pracowników Urzędu Miasta (na dzień 31.12.2018  r.): 

L.p. Wykształcenie Liczba pracowników % ogółu zatrudnionych 

1 wyższe 169 80,9 

2 policealne 10 4,8 

3 średnie 26 12,4 

4 Zasadnicze zawodowe 3 1,4 

5 podstawowe 1 0,5 

 Razem  209 100,0 

6 podyplomowe 70 33,5 

 

 

W 2018 r. Urząd Miasta Biała Podlaska przeprowadził 24 nabory na 25 wolnych urzędniczych 

stanowisk pracy, w wyniku których zatrudniono 22 pracowników.  

W 2018 roku przyjęto do pracy 43 pracowników przy czym zwolniono 37 pracowników. 

128

81

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta Biała Podlaska wg. płci w 2018r.

kobiety

mężczyźni

169

10

26

3 1

Liczba pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska według wykształcenia w 2018 r.

1 wyższe

2 policealne

3 średnie

4 Zasadnicze zawodowe

5 podstawowe
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Urząd Miasta Biała Podlaska pozyskał również środki na dokształcanie 11 pracowników w ramach 

dofinasowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego „KFS 2018” w wysokości 24 721,78 zł.  

w formie kursów specjalistycznych, szkoleń oraz studiów podyplomowych. 

 

Tabela nr 3. Decyzje administracyjne wydane przez Urząd Miasta Biała Podlaska w 2018 r. 

Wydział/kom. 

org. 
Ilość decyzji 

Decyzje 

odmowne 

Decyzje zaskarżone SKO, wojewoda 

Utrzymane w mocy uchylone 

Om 201 4 2 1 

Km 20687 4 6 0 

OP 19742 5 18 4 

UAB 440 10 4 0 

GD 7 1 1 0 

GN 68 1 2 1 

USC 49 0 0 0 

WD 869 1 1 0 

GK 103 0 0 1 

Go 151 1 0 0 

ED 81 7 7 0 

Sp 2 0 0 0 

ZK 101 0 0 0 

Wp 247 28 0 0 

RAZEM 42748 62 41 7 

 

2. SZKOŁY I PLACÓWKI FUNKCJONUJ ĄCE NA TERENIE MIASTA BIAŁA 

PODLASKA 

Tabela nr 4. Dane dotyczące szkolnictwa publicznego i niepublicznego w Mieście Biała Podlaska, 

źródło: SIO według stanu na dzień 30.09.2018 r. 

1. Liczba uczniów w szkołach publicznych 8 842 

2. Liczba szkół publicznych 24 

3. Liczba przedszkoli publicznych 10 

4. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 1 383 

5. Liczba placówek publicznych   2 

6. 
Liczba przedszkoli niepublicznych 10 

w tym specjalne: 1 

7. 
Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych 753 

w tym specjalne: 46 
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8. Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach i placówkach niepublicznych 2 920 

9. 

Liczba szkół i placówek niepublicznych ogółem:  43 

 w tym – posiadających uprawnienia szkół publicznych 41 

 w tym – nieposiadających uprawnień szkół publicznych 2 

 

SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ MIASTO BIAŁA POD LASKA   

 

W roku 2018 miasto dysponowało optymalną siecią szkół i placówek, pozwalającą na 

prowadzenie procesu kształcenia i wychowania na wszystkich poziomach nauczania, odpowiadającą 

jednocześnie rzeczywistemu zapotrzebowaniu mieszkańców na usługi edukacyjne. W jego strukturze 

funkcjonowały następujące publiczne jednostki oświatowe: 

 

1) ZESPOŁY SZKÓŁ   

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  

mający swoją siedzibę przy ul. Sidorskiej 30, w skład którego wchodzą: 

− Przedszkole Samorządowe nr 7, 

− Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego, w tym  

z oddziałami gimnazjalnymi. 

Zespół Szkół  

mający swoją siedzibę przy ul. Zygmunta Augusta 2, w skład którego wchodzą: 

− Przedszkole Samorządowe nr 17, 

− Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, w tym z oddziałami 

gimnazjalnymi. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

mający swoją siedzibę przy ul. Kraszewskiego 1, w skład którego wchodzą: 

− I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego,  

− I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza 

mający swoją siedzibę przy ul. Leszczynowej 16, w skład którego wchodzą: 

− Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy, 

− Szkoła Podstawowa nr 6, z oddziałami gimnazjalnymi,  

− III Liceum Ogólnokształcące, 

− II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  

mający swoją siedzibę przy  ul. Narutowicza 39, w skład którego wchodzą: 

− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski, z oddziałami gimnazjalnymi,  
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− II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

mający swoją siedzibę przy  ul. Akademickiej 8a, w skład którego wchodzą: 

− Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima, 

− Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia, z oddziałami gimnazjalnymi, 

− IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

mający swoją siedzibę przy  ul. Piłsudskiego 36, w skład którego wchodzą: 

− Technikum nr 1,   

− Branżowa Szkoła I stopnia nr 1,  

− III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  

− Szkoła Policealna Zaoczna,  

− Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

− Internat.  

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 

mający swoją siedzibę przy ul. Brzeskiej 71, w skład którego wchodzą: 

− Technikum nr 2,  

− Branżowa Szkoła I stopnia nr 2,   

− IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  

− Szkoła Policealna Zawodowa,  

− Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

Zespół Szkół Specjalnych 

mający swoją siedzibę przy  ul. Orzechowej 58, w skład którego wchodzą: 

− Szkoła Podstawowa Specjalna, z oddziałami gimnazjalnymi, 

− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

 

2) PRZEDSZKOLA SAMORZ ĄDOWE 

Gmina Miejska Biała Podlaska w roku 2018 była organem prowadzącym następujących 

przedszkoli: 

- Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej, ul Warszawska 19c; 

- Przedszkole Samorządowe nr 6,   ul. Łomaska 21; 

- Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Waryńskiego 7; 

- Przedszkole Samorządowe nr 10, ul. Nowa 20/24; 

- Przedszkole Samorządowe nr 11, ul. Sidorska 20; 

- Przedszkole Samorządowe nr 13, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17; 

- Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Łukaszyńska 34; 
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- Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,  

ul. Akademicka 8; 

- Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 

2 im. Adama Mickiewicza, ul. Wesoła 21/23; 

- Przedszkole Samorządowe  nr 17 w Zespole Szkół, ul. Zygmunta Starego 4. 

 

Tabela nr 5.  Informacja o liczbie dzieci w poszczególnych przedszkolach samorządowych, źródło: SIO, 

według stanu na 30.09.2018 r. 

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej 135 

Przedszkole Samorządowe nr 6 124 

Przedszkole Samorządowe nr 7 121 

Przedszkole Samorządowe nr 10 123 

Przedszkole Samorządowe nr 11 122 

Przedszkole Samorządowe nr 13 146 

Przedszkole Samorządowe nr 14 142 

Przedszkole Samorządowe nr 15  209 

Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 98 

Przedszkole Samorządowe nr 17 123 

Ogółem  1 343 

 

Tabela nr 6.  Realizacja zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego, źródło: SIO, 

według stanu  na 30.09.2018 r. 

1. Liczba dzieci w przedszkolach 1 343 

2. Liczba dzieci realizujących roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne 378 

3. Liczba dzieci spoza miasta Biała Podlaska 38 

4. Liczba oddziałów przedszkolnych 57 

5. Liczba oddziałów integracyjnych 5 

6. Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 26 

7. Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania 0 

 

3) SZKOŁY PODSTAWOWE 

Na poziomie kształcenia podstawowego w roku 2018 w Mieście Biała Podlaska funkcjonały 

szkoły podstawowe ogólnodostępne, szkoły podstawowe ogólnodostępne z oddziałami 

gimnazjalnymi, szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, a także szkoła podstawowa 

specjalna: 

 - Szkoła Podstawowa nr 1, im. Ks. Stanisława Brzóski, ul. Narutowicza 41; 



Strona 14 z 131 
 

  -Szkoła Podstawowa nr 2, im. Bohaterskich Lotników Podlasia, ul. Akademicka 8; 

  - Szkoła Podstawowa nr 3, im. Marii Konopnickiej, ul. Sportowa 7; 

  - Szkoła Podstawowa nr 4, im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Moniuszki 36; 

  - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im. Jana Kochanowskiego, ul. Sidorska 30; 

  - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Leszczynowa 16; 

  - Szkoła Podstawowa nr 9, im. Świętej Jadwigi Królowej, ul. Zygmunta Starego 2; 

  - Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Orzechowa 58. 

 

Tabela nr 7. Realizacja zadań oświatowych w zakresie szkolnictwa podstawowego, źródło: SIO, 

według stanu na 30.09.2018 r. (bez szkoły specjalnej) 

1. Liczba uczniów w szkołach podstawowych (ogółem) 4 544 

2. Liczba uczniów spoza miasta Biała Podlaska w szkołach podstawowych 474 

4. Liczba dzieci w szkolnych oddziałach przedszkolnych 257 

5. Liczba uczniów spoza miasta Biała Podlaska w oddziałach przedszkolnych 3 

6. Liczba oddziałów ogółem 196 

7. Liczba oddziałów przedszkolnych 12 

8. Liczba oddziałów integracyjnych 16 

9. Liczba oddziałów sportowych 21 

10. Liczba uczniów w oddziałach sportowych 554 

11. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 111 

12. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania  10 

 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

W związku z reformą edukacji roku 2018 Miasto Biała Podlaska realizowało zadania z zakresu 

prowadzenia publicznych gimnazjów w następujących szkołach podstawowych: 

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia, 

2) Szkoła Podstawowej nr 1 im. ks. St. Brzóski, 

3)  Szkoła Podstawowa nr 6, 

4) Szkoła Podstawowa nr 9, 

5) Szkoła Podstawowa Specjalna. 

 

Tabela nr 8. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych, źródło: SIO, według stanu 

na 30.09.2018 r. (bez szkoły specjalnej) 

1. Publiczne Gimnazjum nr 2, którego zadania przejęła Szkoła Podstawowa nr 2 89 

2. Publiczne Gimnazjum nr 3, którego zadania przejęła Szkoła Podstawowa nr 1 101 

3. Publiczne Gimnazjum nr 4, którego zadania przejęła Szkoła Podstawowa nr 5 97 
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4. Publiczne Gimnazjum nr 5, którego zadania przejęła Szkoła Podstawowa nr 6 57 

5. Publiczne Gimnazjum nr 6, którego zadania przejęła Szkoła Podstawowa nr 9  146 

Ogółem 490 

 

Tabela nr 9. Organizacja kształcenia w publicznych gimnazjach, źródło: SIO, stan na 30.09.2018 r. 

(bez szkoły specjalnej) 

1. Liczba oddziałów (ogółem) 18 

2. Liczba uczniów spoza Miasta Biała Podlaska 88 

3. Liczba oddziałów integracyjnych 1 

4. Liczba oddziałów sportowych 4 

5. Liczba uczniów w oddziałach sportowych 100 

6. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 11 

7. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania  5 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA  

Tabela nr 10. Organizacja kształcenia w szkole podstawowej specjalnej, źródło: SIO, według stanu na 

30.09.2018 r.  

1. Liczba oddziałów (ogółem) 10 

2. Liczba uczniów 58 

3. Liczba uczniów spoza Miasta Biała Podlaska 21 

4. Liczba oddziałów przedszkolnych 2 

5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym 7 

6. Liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi 18 

7. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 67 

 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNE J 

 

Tabela nr 11. Organizacja kształcenia w oddziałach gimnazjalnych w szkole podstawowej specjalnej, 

źródło: SIO, według stanu na 30.09.2018 r.  

1. Liczba oddziałów (ogółem) 1 

2. Liczba uczniów 4 

3. Liczba uczniów spoza Miasta Biała Podlaska 2 

4. Liczba dzieci objętych nauczaniem indywidualnym 0 
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4) SZKOŁY PONADGIMANAZJALNE 

 

Tabela nr 12. Organizacja kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, źródło: SIO, według stanu na 

30.09.2018 r. (bez szkoły specjalnej) 

1. Liczba uczniów w szkołach 3 430 

2. Liczba uczniów spoza miasta Biała Podlaska 1 924 

3. Liczba oddziałów ogółem 130 

4. Liczba oddziałów integracyjnych 4 

5. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 25 

6. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania 12 

 

Tabela nr 13. Informacja o liczbie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, źródło: SIO, stan na 

30.09.2018 r. (bez szkoły specjalnej) 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego 630 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater 617 

3. III Liceum Ogólnokształcące 0 

4. IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica 526 

5. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 1 095 

w tym: 

Technikum Nr 1 1 095 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 0 

Branżowa Szkoła I Stopnia 0 

III Liceum Ogólnokształcące dla Dyrektora 0 

6. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury 562 

w tym: 

Technikum Nr 2 435 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 23 

Branżowa Szkoła I Stopnia 73 

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dyrektora 31 

 Ogółem 3 430 

 

Tabela nr 14. Informacja o liczbie oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, źródło: SIO, stan na 

30.09.2018 r. (bez szkoły specjalnej) 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego 22 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater 23 

3. III Liceum Ogólnokształcące 0 
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4. IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica 18 

5. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 43 

w tym: 

Technikum Nr 1 43 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 0 

Branżowa Szkoła I Stopnia 0 

III Liceum Ogólnokształcące dla Dyrektora 0 

6. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury 22 

w tym: 

Technikum Nr 2 17 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 2 

Branżowa Szkoła I Stopnia 1 

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dyrektora 2 

 Ogółem 128 

 

Tabela nr 15. Informacja o kierunkach kształcenia zawodowego oraz liczbie uczniów  

w poszczególnych zawodach, źródło: SIO, stan na 30.09.2018 r. (bez szkoły specjalnej) 

1. Technikum nr 1 

technik ekonomista 
technik żywienia i usług gastronomicznych 
technik informatyk 
technik handlowiec 
technik architektury krajobrazu 
technik logistyk 
technik hotelarstwa 
technik spedytor 
technik teleinformatyk 
technik geodeta 

145 
180 
140 
92 
67 

157 
95 
98 
61 
60 

2. Technikum nr 2 

technik pojazdów samochodowych 
technik elektryk 
technik informatyk 
technik budownictwa 
technik cyfrowych procesów graficznych 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
technik mechatronik 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
technik mechanik 

154 
54 
72 
51 
8 

30 
34 
22 
10 

3. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 2 

mechanik pojazdów samochodowych 
kucharz 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
fryzjer 
stolarz 
elektromechanik pojazdów samochodowych 
ogrodnik 
elektromechanik 
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

41 
15 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
2 



Strona 18 z 131 
 

 

Tabela  nr 16. Organizacja kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy, źródło: SIO, według stanu 

na 30.09.2018 r. 

1. Liczba uczniów 52 

2. Liczba uczniów spoza Miasta Biała Podlaska 30 

3. Liczba oddziałów 10 

4. Liczba uczniów  objętych nauczaniem indywidualnym 6 

Ogółem 193 

 

5) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej świadczy pomoc nauczycielom, 

rodzicom i uczniom przedszkoli/szkół/placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu 

miasta Biała Podlaska oraz dzieci i rodziców nie uczęszczających do przedszkoli mieszkających na 

terenie miasta. 

W 2018 roku w ramach programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

indywidualną terapią objętych zostało 5 dzieci. Wszystkie dzieci posiadały opnie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na stwierdzoną niepełnosprawność. U dzieci objętych 

zajęciami stwierdzono znaczne opóźnienia i zaburzenia rozwoju psychomotorycznego w zakresie 

wszystkich funkcji tj.: ruchowych, poznawczych, komunikacji i emocjonalno – społecznych. 

Stwierdzone zaburzenia, deficyty i opóźnienia wynikają z niepełnosprawności, m.in.: Zespołu Downa, 

afazji, całościowych zaburzeń rozwoju. Po analizie funkcjonowania dzieci oraz rodzajach i ilości 

terapii, w których uczestniczą w innych ośrodkach podjęto decyzję, iż najbardziej wskazanymi  

w ramach projektu „Za życiem” będą terapia pedagogiczna i logopedyczna, gdyż sfera poznawcza 

oraz komunikacyjna są u tych dzieci najbardziej opóźnione i zaburzone. Łącznie zrealizowano  

149 godzin indywidualnych zajęć specjalistycznych z dziećmi, w tym 105 godzin terapii 

pedagogicznej  

murarz – tynkarz 1 

4. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 2 

mechanik pojazdów samochodowych 
elektromechanik pojazdów samochodowych 
kucharz 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
murarz – tynkarz 
sprzedawca  

12 
2 
4 
3 
1 
1 
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i 44 godziny terapii logopedycznej. Na ten cel wydano środki finansowe otrzymane w postaci dotacji 

celowej w wysokości 6 700,61 zł. 

W roku szkolnym 2018 w bazie poradni zarejestrowano 2 088 uczniów/dzieci. 

Łącznie wydano 410 dokumentów postdiagnostycznych w tym: 

− 113 informacji i zaświadczeń, 

− 17 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

−  98 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

−  8 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

− 39 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego 

− 135 opinii, w tym: 

� 26 dotyczących odroczenia obowiązku szkolnego, 

� 11 dotyczących dostosowania wymagań edukacyjnych, 

� 4 dotyczących udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

� 5 dotyczących objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, 

� 61 dotyczących objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, 

� 10 dotyczących innych opinii związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci, 

� 17 dotyczących specyficznych trudności w uczeniu się, 

� 1 dotyczących spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki/poza 

przedszkolem/szkolą. 

 

Tabela nr  17. Organizacja pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej, źródło: SIO, stan na 

30.09.2018 r. 

Lp. Nazwa zadania Liczba 

1. 
Prelekcje, wykłady dla  
� rodziców 
� nauczycieli 

406 osób 
97 osób 

2. Udział w radach pedagogicznych 116 osób 

3. 
Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 
� rodzice 
� nauczyciele 

46 osób 
12 osób 

4. 
Inne formy pomocy udzielanej rodzicom: 
porady i konsultacje postdiagnostyczne (logopedyczne)  

175 osób 

5. 

Inne formy pomocy udzielanej nauczycielom: 
• konsultacje w sprawach uczniów diagnozowanych w poradni  
• udział w pracach zespołu wychowawczego 
• konsultacje w sprawie uczniów szkół - pomoc merytoryczna  
• konsultacje w sprawie tworzenia programu profilaktyczno-

wychowawczego; organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w szkole; IPET;  harmonogramu i zasad współpracy pomiędzy szkołą,  
a poradnią  

 
10 konsultacji 
 
2 zespół, 11 osoby 
 
11 konsultacji 
 
6 konsultacji 
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• konsultacje w sprawie wielospecjalistycznej oceny rozwoju   
2 spotkania, 6 dzieci 

6. Diagnoza psychologiczna 604 diagnoz 

7. Diagnoza pedagogiczna 641 diagnoz 

8. Diagnoza logopedyczna  1056 diagnoz 

9. Diagnoza rehabilitanta  8 diagnoz 

10. Diagnoza zawodoznawcza 241 diagnoz 

11. Terapia logopedyczna  183 dzieci 

12. 
Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia 
Pomoc psychologiczna 

23 dzieci/uczniów 
49 dzieci/uczniów 

13. Terapia pedagogiczna 103 dzieci/uczniów 

14. Terapia integracji sensorycznej 34 uczniów 

15. 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: 
w tym: 
EEG Biofeedback 
Terapia ręki 

6 
5 uczniów 
1 dziecko 

16. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 26 dzieci 

17. Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu 401 uczniów 

18. Interwencja kryzysowa 2 interwencje 

19. Inne formy pomoc indywidualnej, w tym pomoc psychologiczna  62 dzieci/uczniów 

20. Inne formy pomocy grupowej, w tym zajęcia grupowe dla uczniów zdolnych 22 uczniów 

21.  Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań  216 uczniów 

22. Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach 384 uczniów 

23. Porady bez badań  106 porad 

24. Badania przesiewowe programem „Słyszę” 163 

25. Badanie przesiewowe programem „Mówię”  553 

26. Terapie rodzin 10 rodzin 

27. Forum psychologów i pedagogów szkolnych 3 spotkania – 57 osób 

 

6) PLACÓWKI ZAPEWNIAJ ĄCE OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W 

OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO 

ZAMIESZKANIA 

Bursa szkolna 

Dysponuje 280 miejscami. W roku 2018 w placówce mieszkało 232 uczniów i studentów. 

Wśród mieszkańców znajdowali się uczniowie następujących typów szkół: 

− szkoła podstawowa – 1, 
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− gimnazjum – 2, 
− liceum ogólnokształcące – 31, 
− zasadnicza szkoła zawodowa/branżowa szkoła zawodowa I stopnia – 18, 
− technikum – 124, 
− szkoła policealna – 4.  

 

Mieszkańcy bursy mają zapewnione całodzienne wyżywienie, na które składają się 

następujące posiłki: śniadanie, obiad, kolacja. Dzienna stawka  żywieniowa w roku 2018 wynosiła: 

− śniadanie – 3,15 zł, 
− obiad – 4,35 zł, 
− kolacja – 2,60 zł; 

 

W roku 2018 Bursa szkolna realizowała Program Kompleksowego Wsparcia Dla Rodzin „Za 

Życiem” – określony w porozumieniu nr MEN/2017/DWKI/1983 z dnia 12 grudnia 2107 r., w ramach 

którego przygotowano 2 miejsca dla uczennic w ciąży w formie jednoosobowego odrębnego pokoju  

z łazienką, w którym zapewnione są maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennic do czasu 

urodzenia dziecka. Uczennice w czasie pobytu w bursie będą miały zapewnioną całodobową opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i możliwość kontynuowania nauki w wybranej szkole. 

Stwarzamy warunki zapewniające im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny, 

społeczny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej. 

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej obejmuje lata 2017 – 2021, na którą  

w roku 2018 wydano środki finansowe w wysokości 600 zł. 

 

 Internat  

Z zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej korzystało 88 dziewcząt. Liczba wszystkich miejsc w internacie  wynosi 95.  

Mieszkanki internatu mają zapewnione całodzienne wyżywienie, na które składają się 

następujące posiłki: śniadanie, obiad, kolacja. Dzienna stawka  żywieniowa w roku 2018 wynosiła: 

− śniadanie – 3,00 zł, 
− obiad – 4,80 zł, 
− kolacja – 2,60 zł; 

 

SZKOŁY I PLACÓWKI O ŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ INNE PODMIOTY NI Ż 

JEDNOSTKI SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO. 

 

W obszarze realizacji zadań oświatowych wykonywanych w mieście Biała Podlaska istotną 

rolę odgrywają placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty. Na podstawie art. 168 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, prowadzona jest ewidencja szkół i placówek 

niepublicznych działających na terenie miasta Biała Podlaska. Na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1 
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wymienionej ustawy, założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga wydania zezwolenia Prezydenta Miasta Biała 

Podlaska.  

 

Tabela nr 18. Szkoły i placówki niepubliczne, źródło: SIO, stan na 30.09.2018 r., Wydział Edukacji, 

Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska 

Lp. Nazwa szkoły organ prowadzący liczba uczniów/ 
dzieci 

średnioroczna 
liczba uczniów 

1. 
Liceum Ogólnokształcące ZDZ  im. K.K. 
Baczyńskiego 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 
w Lublinie; 
 

49 49 

2. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
ZDZ 

76 81 

3. 
Policealne Studium Zarządzania i 
Marketingu ZDZ 16 24 

4. Technikum ZDZ im. K.K. Baczyńskiego 275 279 

5. 
Branżowa Szkoła I Stopnia  w Białej 
Podlaskiej ZDZ w Lublinie 238 243 

Ogółem 654 676 

6. 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
PSW im. Papieża Jana Pawła II Państwowa Szkoła 

Wyższa w Białej 
Podlaskiej; 

130 154 

7. 
Akademickie Gimnazjum PSW im. 
Papieża Jana Pawła II 0 9 

Ogółem uczniów: 130 163 

8. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 
C. Norwida 

Kuria Diecezjalna 
Siedlecka; 

135 104 

9. 
Katolicka Szkoła Podstawowa im. 
Cypriana Norwida 154 106 

10. Katolickie Gimnazjum im. C. Norwida 0 128 

11. 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. 
Bł. Honorata Koźmińskiego 84 85 

Ogółem uczniów: 373 423 

12. 
Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I 
Stopnia w Białej Podlaskiej 

Cech Rzemieślników  
i Przedsiębiorców 
Podlaskiej; 
 

90 101 

13. 
Rzemieślnicze Technikum z Oddziałami 
Integracyjnymi 

9 9 

14. Gimnazjum Rzemieślnicze 0 51 

15. Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące 
23 

34 

 
dla Dorosłych   

16. Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące 37 23 
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Ogółem uczniów: 159 218 

17. 
Szkoła Policealna RECTUS w Białej 
Podlaskiej 

Podlaska Agencja 
Consultingowa 
"RECTUS-WOC" Sp. z 
o. o. 

0 0 

18. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych KURSOR 

osoba fizyczna 78 93 

19. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych 
KURSOR 

  172 171 

Ogółem uczniów: 250 264 

20. 
Centrum Kształcenia "PLEJADA" 
Szkoła Policealna NOVUM 

osoba fizyczna 111 110 

21. 

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci 
z Autyzmem oraz 
Niepełnosprawnościami Sprzężonymi 
„Wspólny Świat” 

Stowarzyszenie 
Pomocy Młodzieży  
i Dzieciom 
Autystycznym oraz 
Młodzieży i Dzieciom o 
Pokrewnych 
Zaburzeniach "Wspólny 
Świat" 

52 47 

22. 
Specjalne Przedszkole Niepubliczne 
„Wspólny Świat”  

46 46 

Ogółem uczniów: 98 93 

23. 
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół 
Kubusia Puchatka 

osoba fizyczna 262 284 

24. 
Niepubliczne Przedszkole „Kraina 
Uśmiechu” 

osoba fizyczna 26 31 

25. 
Przedszkole Niepubliczne „U Cioci 
Marchewki” 

osoba fizyczna 64 68 

26. 
Niepubliczne Przedszkole ,,Akademia 
Przedszkolaka” osoba fizyczna 64 87 

27. 
Przedszkole Niepubliczne 
,,Biedroneczka” 

osoba fizyczna 0 0 

28. Społeczne Przedszkole Podlaskie 
Stowarzyszenie 
„DOBRA SZKOŁA” 

79 76 

29. 
Społeczna Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza 

151 131 

Ogółem uczniów: 230 207 

30. Niepubliczne Przedszkole „Fiku-Miku” osoba fizyczna 108 104 

31. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
,,Żak” 

Centrum Nauki i 
Biznesu ’’Żak” 
Sp. z o.o. w Łodzi 

191 187 

32. 
Policealna Szkoła  Centrum Nauki i 
Biznesu „Żak” 

304 272 

33. 
Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji 
Portów i Terminali „Żak” 

132 144 

34. 
Publiczna Policealna Szkoła 
Kosmetyczna „Żak” 

153 140 

35. 
Policealna Szkoła Medyczna w Białej 
Podlaskiej Żak 31 31 

36. 
Policealna Szkoła Opieki Medycznej 
„Żak” 

82 86 
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Ogółem uczniów:  893 860 

37. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka 

Edukreacja Sp. z o.o. 
  

141 89 

38. 
Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej 
Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka 

87 43 

Ogółem uczniów: 228 132 

 

Tabela nr 19. Organizacja szkół i placówek niepublicznych, źródło: SIO, stan na 30.09.2018 r. 

 uczniowie/dzieci  oddziały 

1. Przedszkola 707 40 

2. Przedszkola specjalne 46 10 

3. Szkoły podstawowe 533 33 

4. Szkoły podstawowe specjalne 52 12 

5. Gimnazja 0 0 

6. Technika 284 13 

7. 
Licea ogólnokształcące i licea 

ogólnokształcące dla dorosłych 
722 30 

8. Branżowe szkoły  I stopnia 328 12 

9. Szkoły policealne 1 001 47 

Ogółem: 3 673 197 

 

ZATRUDNIENIE 
 

1) Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna  

W roku 2018 w szkołach i placówkach publicznych zatrudnionych było 1 077 nauczycieli na 

1 028,36 etatach (łącznie z nauczycielami na urlopach i zwolnieniach lekarskich). Strukturę  

i zatrudnienie kadry pedagogicznej obrazuje poniższa tabela: 

Tabela nr 20. Nauczyciele w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska, 

źródło: SIO, stan na 30.09.2018 r. 

Stopień awansu zawodowego 
Liczba zatrudnionych 

osób etaty 

stażysta 18 14,81 

kontraktowy 99 88,94 

mianowany 175 164,05 

dyplomowany 785 761,45 
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Tabela nr  21. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Biała 

Podlaska źródło: SIO, stan na 30.09.2018 r. 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 

osób etaty osób etaty 

pełnozatrudnionych niepełnozatrudnionych 

993 993 84 35,6 

w tym:  

na urlopach dla poratowania zdrowia 

9 

na urlopach bezpłatnych 

13 

na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich 

15 

 

W roku szkolnym 2018 przeprowadzono 12 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Wszyscy zdający egzamin nauczyciele uzyskali  stopień 

nauczyciela mianowanego 

 

Tabela nr 22. Zatrudnienie administracji i obsługi w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Miasto Biała Podlaska, źródło: SIO, stan na 30.09.2018 r. 

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 
osób etaty 

478 441,69 
 

2) Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek 

oświatowych 

Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie miasta, są wyodrębnione środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zakres i zasady dofinansowania reguluje 

Zarządzenie nr 292/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie 

ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli w roku 2018. 

Na rok 2018 ustalono następujące maksymalne kwoty dofinansowania: 

- za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe w wysokości do 2 000 zł za 1 semestr na osobę 

studiującą na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych, 

- za kursy kwalifikacyjne do 75% wysokości opłaty na osobę (nie więcej niż 1 500 zł), 

- za studia licencjackie do 800 zł za 1 semestr na osobę, 

- za seminaria i inne formy doskonalenia do 75% wysokości opłaty za kurs (nie więcej niż 1 000 zł), 
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- za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe w wysokości do 1000 zł za 1 semestr na osobę 

studiującą na studiach doktoranckich. 

Jako priorytetowe przy przyznawaniu dofinansowania uznano następujące kierunki 

i specjalności: 

- uzyskiwanie przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, 

- uzyskiwanie przez nauczycieli przedszkoli kwalifikacji w zakresie:  

a) nauczania języka angielskiego,  

b) logopedii, 

c) terapii pedagogicznej, 

-  udzielania uczniom/dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- uzyskiwania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć w klasach sportowych (instruktor, 

trener), 

- uzyskiwanie kwalifikacji w zakresie pomiaru dydaktycznego i nauczania języka polskiego jako 

obcego, 

- uzyskiwanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych lub szkołach 

z międzynarodową maturą, 

- uzyskiwanie uprawnień eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli. 

 

Wnioski nauczycieli, składane poprzez dyrektorów szkół do 30 listopada każdego roku, 

są analizowane tak, aby planowane formy dokształcania i doskonalenia były zgodne z potrzebami 

szkoły odzwierciedlonymi w uchwale rady pedagogicznej w sprawie organizacji doskonalenia 

zawodowego w szkole i w programie rozwoju szkoły. 

 

Tabela nr 23. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Miasto Biała Podlaska, źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

Forma doskonalenia i dokształcania zawodowego 

nauczycieli 
Liczba osób 

Kwota 

dofinansowania 

Studia magisterskie 13 

147 738 zł 
Studia podyplomowe 49 

Kursy kwalifikacyjne 7 

Kursy doskonalące, warsztaty, seminaria 79 

Szkolenia rad pedagogicznych - 36 430 zł 

Ogółem 184 168 zł 

Podział ww. środków nastąpił po ówczesnym zaopiniowaniu przez związki zawodowe 

zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Biała 

Podlaska.  
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SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

 

Sport, turystyka i rekreacja stanowią ważną dziedzinę życia mieszkańców Białej Podlaskiej. 

Aktywność fizyczna staje się dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Aktywność ruchowa odbywa się w sposób zorganizowany oraz indywidualnie. 

Na terenie Białej Podlaskiej w 2018 roku funkcjonowało w formie stowarzyszenia  

22 uczniowskich klubów sportowych, 12 klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta, 2 kluby sportowe i 4 stowarzyszenia kultury fizycznej wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz 1 klub działający w formie regulaminowej – nieposiadający 

osobowości prawnej. Zdecydowana większość prowadzi działalność jednosekcyjną. Jedynie dwa 

kluby (AZS AWF i MKS „Żak”) prowadzą działalność wielosekcyjną.  

Zajęcia sportowe odbywały się przede wszystkim w oparciu o bazę sportową szkół. Ponadto 

do dyspozycji mieszkańców udostępniono boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, kort tenisowy przy  

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38, kompleks boisk piłkarskich przy ul. Zdanowskiego, otwarte boiska 

przy ul. Wyzwolenia, Witosa oraz wielofunkcyjne boisko wybudowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego przy ul. Janowskiej. Okazjonalnie podczas organizacji imprez sportowych Filia AWF 

udostępniała swoje obiekty sportowe. 

 

Tabela nr 24. Baza sportowa i rekreacyjna. 

Lokalizacja Istniejący rodzaj obiektu 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 
ul. Akademicka 8 

Sala gimnastyczna 24x12; 
Sala zastępcza 11x9; 
Boisko piłkarskie 60x30 - sztuczna trawa. 

Szkoła Podstawowa nr 3  
ul. Sportowa 7 

Hala sportowa 44x36; 
Sala gimnastyczna 18x11; 
Boisko asfaltowe. 

Szkoła Podstawowa nr 4 
ul. Moniuszki 36 

Sala gimnastyczna  22x11; 
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą. 

Zespół Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi  
ul. Sidorska 30 

Hala sportowa 42x22; 
Sala gimnastyczna 18x11; 
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią. 

Społeczna Szkoła Podstawowa 
ul. Langiewicza 44 

Boisko trawiaste 
 

Zespół Szkół 
ul. Zygmunta Augusta 2 

Hala sportowa 42x22; 
Boisko piłkarskie; 
Bieżnia szutrowa 332m;  
Boiska „Orlik 2012”;  
Zimą lodowisko; 
Sale zastępcze – 3. 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
ul. Piłsudskiego 36 

Sala gimnastyczna 27x15.  
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
ul. Leszczynowa 16 

Sala gimnastyczna 36x18; 
Sala gimnastyczna 18x9; 
bieżnia szutrowa 333m;  
Boisko piłkarskie; 
Boiska asfaltowe; 
Boiska „Orlik 2012”; 
Zimą lodowisko. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 3   
ul. Narutowicza 41 

Sala gimnastyczna 30x18; 
Boiska Orlik 2012. 

I Liceum Ogólnokształcące  
ul. Kraszewskiego 1 

Sala gimnastyczna 36x18; 
Boisko wielofunkcyjne o sztucznej 
nawierzchni; 
Boisko trawiaste; 
Pływalnia kryta. 

IV LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 
ul. Akademicka 8 

Hala sportowa 44x24; 
Boisko trawiaste i asfaltowe. 
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  
ul. Brzeska 71 

Sala gimnastyczna 24x12; 
Boisko trawiaste i asfaltowe; 
Bieżnia ok. 250m; 
Ścianka wspinaczkowa. 

Zespół Szkół ZDZ 
ul. Jana Pawła II  97 

Sala gimnastyczna 30x17. 

Uczniowski Klub Sportowy „TOP-54”  
(boiska miejskie przy ul. Zdanowskiego) 

5 boisk piłkarskich. 

Zakład Gospodarki Lokalowej 
(stadion miejski ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38 

boisko piłkarskie ze sztuczną trawą; 
2 korty tenisowe.  

Miasto Tereny rekreacyjne w dolinie Krzny, Park 
Radziwiłłowski i Zofii Las, ścieżki rowerowe, 
boiska  Witosa, Wyzwolenia, Janowska, 
elementy siłowni napowietrznej obok bazaru 
przy al. 1000-lecia. 

 

Miasto wspierało organizację szkolenia sportowego, organizację imprez sportowych  

i rekreacyjnych oraz przygotowanie obiektów sportowych do organizacji imprez w ramach 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert.  

Przekazano w ramach dotacji kwotę 180 000 zł. AP „TOP-54” i MKS „Podlasie” na 

przygotowanie obiektów sportowych do organizacji imprez sportowych. Wydatkowano również kwotę 

3 750 zł. na koszenie otwartych boisk piłkarskich przy ul. Witosa i Wyzwolenia. 

W ramach dotacji przekazano kwotę 1 213 725 zł. uczniowskim klubom sportowym i klubom 

sportowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej pn.: wpieranie szkolenia  

i współzawodnictwa sportowego w różnych kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału  

i organizacji imprez sportowych, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach 

realizacji zadań statutowych poniesiono koszty związane zakupem pucharów/ nagród na organizowane 

imprezy sportowe pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska, stroje sportowe do programu 

SMOK, wpisowe na bieg Tropem Wilczym na ogólną kwotę 11 330,54 zł. 
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Miasto wspierało również wyróżniających się osiągnieciami sportowymi zawodników i ich 

trenerów. Prezydent Miasta przyznał 28 zawodnikom stypendia sportowe na kwotę 85 600 zł. oraz  

7 trenerom nagrody pieniężne na ogólną kwotę 7 000 zł.  

Wspólnie z polskimi związkami sportowymi realizowane są w ramach zajęć pozalekcyjnych 

programy wspierające rozwój młodych sportowców i popularyzację poszczególnych dyscyplin 

sportowych: 

• SMOK – Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki, 

• AMO – Akademia Młodych Orłów w piłce nożnej, 

• SOS – Siatkarski Ośrodek Szkolny, 

• LDK – Lekkoatletyka Dla Każdego, 

• OSPR- Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej. 

 

Główne wydarzenia sportowe 2018 r.: 

• 6 FISU Akademickie Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów zorganizowane w Hali 

sportowej Filii AWF w dniach 17-24 września. 

• Finał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej chłopców zorganizowane w hali 

sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w dniach 24-26 maja. 

• III Nocny Bieg Pamięci Bohaterskich Lotników Podlasia na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości”  zorganizowany na bialskim lotnisku w dniu 27 października.  

• VII Rodzinny Piknik Bieg zorganizowany na obiektach Filii AWF i bialskich ulicach w dniu 

10 czerwca. 

• Ogólnopolski Miting Kwalifikacyjny w lekkiej atletyce na stadionie Filii AWF w dniu  

12 maja. 

• Mecze I ligi piłki ręcznej mężczyzn KS AZS AWF w Hali Widowiskowo - Sportowej Filii 

AWF. 

• Mecze Ekstraligi piłki nożnej kobiet KU AZS PSW na boisku przy ul. Sidorskiej. 

 

W ramach działań w Systemie Sportu Młodzieżowego miasto zostało wyróżnione pucharem 

przyznanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego za zajęcie trzeciego miejsca  

w województwie w klasyfikacji powiatów. Osiągnięcia te plasują miasto w pierwszej dziesiątce  

w Polsce w klasyfikacji powiatów z liczbą mieszkańców do 80 tys. Na sukces ten złożyły się punkty 

zdobyte przez następujące kluby i sekcje: 
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Tabela nr 25. Punkty zdobyte przez kluby 

 Lp. Nazwa klubu  Rodzaj sekcji  Punkty 

1 KS AZS-AWF Biała Podlaska 
podnoszenie ciężarów, 
lekkoatletyka, pływanie 176,00 

2 MKS Żak Biała Podlaska 
akrobatyka, taekwon-do ITF, 
lekkoatletyka 130,75 

3 AZS PSW Biała Podlaska piłka nożna K 63,00 

4 UKS Olimpia Biała Podlaska piłka ręczna M 53,13 

5 AP Top-54 Biała Podlaska piłka nożna M  33,32 

6 SKS Szóstka TPS Biała Podlaska piłka siatkowa K 28,20 

7 BSK Kadet Biała Podlaska koszykówka M 16,00 

8 UKS Serbinów Biała Podlaska piłka siatkowa M 15,00 

9 UKS Jagiellończyk Biała Podlaska piłka siatkowa K 10,00 

10 Bialski Klub Karate Kyokushin karate kyokushin 7,00 

11 UKS Piątka Plus Biała Podlaska piłka nożna K 2,00 

      

534,40 
 

 

Tabela nr 26 Punkty zdobyte przez sekcje 
  

 Lp. Nazwa klubu  Rodzaj sekcji  Punkty 

1 MKS Żak Biała Podlaska lekka atletyka 66,75 

2 AZS PSW Biała Podlaska piłka nożna K 63,00 

3 KS AZS-AWF Biała Podlaska pływanie 62,00 

3 KS AZS-AWF Biała Podlaska lekka atletyka 60,00 

5 KS AZS-AWF Biała Podlaska podnoszenie ciężarów 54,00 

6 UKS Olimpia Biała Podlaska piłka ręczna M 53,13 

7 MKS Żak Biała Podlaska taekwondo ITF 51,00 

8 AP Top-54 Biała Podlaska piłka nożna M  33,32 

9 SKS Szóstka TPS Biała Podlaska piłka siatkowa K 28,20 

10 BSK Kadet Biała Podlaska koszykówka M 16,00 

11 UKS Serbinów Biała Podlaska piłka siatkowa M 15,00 

12 MKS Żak Biała Podlaska akrobatyka 13,00 

13 UKS Jagiellończyk Biała Podlaska piłka siatkowa K 10,00 

14 Bialski Klub Karate Kyokushin karate kyokushin 7,00 

15 UKS Piątka Plus Biała Podlaska piłka nożna K 2,00 

      534,40 
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 Na uwagę zasługuje szczególna działalność Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego, który 

organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży wszystkich bialskich szkół w ramach Igrzysk Dzieci, 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady. Zawody organizowane są na szczeblu miasta, rejonu oraz 

wojewódzkim w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych przez cały rok szkolny. 
 

TURYSTYKA 
 

Raport statystyczny ruchu turystycznego 

W 2018 r. Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło 1 513 turystów.  
 

Tabela nr 27. Ilość turystów, którzy odwiedzili Informację z podziałem na turystów krajowych  

i zagranicznych. 

miasto punkt  
Ilość turystów 

Razem 
krajowych zagranicznych 

Biała Podlaska Informacja  Turystyczna 1 368 145 1 513 

Źródło: własne dane statystyczne z Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej. 
 

Tabela nr 28. Dane dotyczące ilości turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej  

w Białej Podlaskiej w poszczególnych miesiącach. 

2018 Turyści krajowi Tury ści zagraniczne Razem 

Styczeń 64 5 69 

Luty 62 5 67 

Marzec 37 6 43 

Kwiecień 89 8 97 

Maj 143 17 160 

Czerwiec 120 18 138 

Lipiec 211 8 219 

Sierpień 284 9 293 

Wrzesień 152 38 190 

Październik 107 18 125 

Listopad 56 7 63 

Grudzień 43 6 49 

Suma 1368 145 1513 
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Źródło: własne dane statystyczne z Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej. 

 

Z tabeli 28  wynika, że turyści zagraniczni stanowią ok.10 % wszystkich turystów  odwiedzających 

Centrum Informacji Turystycznej. 

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło Białorusi ponad 3% i Wielkiej Brytanii ok. 2% 

wszystkich turystów, turyści z Ukrainy stanowili ponad 1 %,  turyści z Niemiec stanowili ok. 1%, 

natomiast turyści z innych krajów : Chin, Rosji, Szwecji  stanowili ok.1,5% wszystkich turystów. 

 

Tabela nr 29. Ilość turystów zagranicznych z uwzględnieniem kraju pochodzenia w poszczególnych 

miesiącach. 

Kraj 

Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII Razem 

Białoruś 2 3 4 3 6 5 - 2 14 2 4 3 48 

Wielka 

Brytania 

- - 2 3 2 6 - 1 3 9 - - 26 

Ukraina - - - - - - - - 12 5 - 3 20 

Niemcy - 2 - - - 6 3 - 4 2 - - 17 

Francja - - - - 4  - 6 - - - - 10 

Izrael - - - - 1  3 - - - - - 4 

Inni 3 - - 2 3 1 2 - 3 - 6 - 20 

Razem 

zagraniczni 

5 5 6 8 17 18 8 9 38 18 7 6 145 

Źródło:  własne dane statystyczne z Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej. 

 

 Centrum Informacji Turystycznej obsługuje interesantów przez cały rok, od kwietnia do końca 

września od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 – 16.00, natomiast od 1 października do 

końca marca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 16.00. Działalność informacji 

turystycznej obejmuje obsługę turystów odwiedzających CIT, udzielana jest  informacja o mieście 

Biała Podlaska, powiecie bialskim oraz województwie lubelskim. W wybranych miesiącach od lipca 

do listopada 2018 r. zostało przeprowadzone badanie ruchu turystycznego pod względem 

zamieszkania turystów odnośnie województwa w Polsce, gdzie znaczącą obecność stanowili 

mieszkańcy: 
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Tabela nr 30. Pochodzenie turystów z Polski 

Lp. miesiąc województwo 

1. lipiec mazowieckie, podkarpackie, dolnośląskie, podlaskie 

2. sierpień mazowieckie, podkarpackie, pomorskie, dolnośląskie, małopolskie 

3. wrzesień mazowieckie, podkarpackie, łódzkie, lubelskie 

4. październik pomorskie, podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie 

5. listopad podlaskie, mazowieckie, zachodniopomorskie, śląskie 

 

3. ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ  

 

Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata” dysponuje 146 miejscami przeznaczonymi dla dzieci od 12 

miesiąca życia. Posiada 4 sale pobytu dziennego o liczebności: grupa 1- 32 dzieci, grupa 2 - 39 

dzieci,  grupa 3 - 40 dzieci, grupa 4 - 35 dzieci.  

Żłobek Miejski „Akademia Małego Odkrywcy” powstał 1 września 2018 r. w budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej. Przeznaczony jest dla 69 dzieci zdrowych 

i 1 dziecka niepełnosprawnego w wieku od 12 miesiąca życia do 3 lat. Posiada 3 sale pobytu 

dziennego o liczebności: grupa 1 – 22 dzieci, grupa 2 – 24 dzieci grupa 3- 24 dzieci.  

W „Akademii Małego Odkrywcy” utworzono wielofunkcyjne sale pobytu dziennego, które są jasne, 

przestronne, efektownie wyposażone, jak również dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci  

w wieku żłobkowym. Na potrzeby Żłobka zmodernizowano ogród żłobkowy z tarasem  

do odpoczynku dla dzieci najmłodszych o ograniczonych możliwościach poruszania się, utworzono 

dostosowany do najmłodszych nowoczesny plac zabaw oraz parking dla rodziców. 

Obydwie placówki spełniają nowoczesne standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

posiadają nowoczesne wyposażenie oraz doświadczoną kadrę. Żłobki wyposażone są w sale 

sensoryczne (sala leśna w Żłobku przy ul. Janowskiej 22 i morska w Żłobku przy ul. Leszczynowej 

16). Sala sensoryczna stwarza warunki do tego, aby pracować z dziećmi o różnym stopniu 

niepełnosprawności. Sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu pozwala na pracę terapeuty w zakresie 

pobudzania całej gamy bodźców: światła, dźwięku, dotyku, zapachu. W sali znajdują się kształtki 

rehabilitacyjne, przedmioty o różnych fakturach, piłki sensoryczne, przyrządy do ćwiczenia 

równowagi, sprzęt relaksacyjny oraz urządzenia emitujące dźwięk, światło i zapach. Ponadto Żłobki 

wyposażone są w oczyszczacze powietrza oraz jonizatory i ozonomatory, dzięki czemu 

zminimalizowane jest ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, ponieważ mają one zastosowanie  

w niszczeniu między innymi bakterii, wirusów oraz grzybów i ich przetrwalników. 
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4. MIEJSKI O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, miasta na prawach 

powiatu, oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Do zadań własnych gminy miejskiej  

z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej należy: 

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych, 

2. przyznawanie pomocy rzeczowej, 

3. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

4. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

5. pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych  

i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem 

zdrowotnym, 

6. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, 

7. praca socjalna, 

8. sprawienie pogrzebu. 

Do zadań z zakresu pomocy społecznej miasta na prawach powiatu realizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej należy: 

1. kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, 

2. opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

3. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

4. organizowanie specjalistycznego poradnictwa, 

5. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, 

6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny 

zastępcze, 

7. podejmowanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach. 

Do zadań zleconych gminie miejskiej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej należy: 

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,     

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych 

okresowych, 

3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe  

i gwarantowane zasiłki okresowe, 

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

5. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego, 
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6. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów  

o ochronie zdrowia psychicznego, 

7. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków. 

Do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu na prawach powiatu,  

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej należy: 

1. organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

2. przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakładów dla nieletnich i rodzin 

zastępczych, 

3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, 

4. pomoc uchodźcom, 

5. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zwłaszcza poprzez: 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

- likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- rehabilitację dzieci i młodzieży, 

6. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, 

7. rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych zwłaszcza poprzez udzielanie pożyczek 

osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomocy dla osób 

niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, 

9. pomoc dla pracodawców w postaci zwrotu kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 

10. refundacja kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych przeprowadzonych u pracodawcy, 

11. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności  

w zakresie realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych i udostępnienie ich na potrzeby samorządu województwa. 
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5. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  

  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej jest samodzielną jednostką organizacyjną 

Gminy Miejskiej Biała Podlaska powołaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji 

rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dom jest placówką pobytu dziennego typ C  

i zapewnia wsparcie społeczne osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych. 

Celem ogólnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej jest osiągnięcie przez 

osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról 

życiowych i społecznych oraz stały wzrost poziomu funkcjonowania osób przy jednoczesnym 

umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku społecznym. Ważnym elementem pracy 

Domu jest także integracja ww. osób ze społecznością lokalną. Liczba uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy typ C w 2018 roku wynosiła 45 osób. 

W 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy typ C realizował zadnia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Prowadzona terapia zajęciowa i rehabilitacja wpłynęła na poprawę w zakresie 

uspołecznienia uczestników, wzmocniła ich umiejętności życiowe oraz wyzwalanie pozytywnych 

emocji. Dzięki prowadzonej terapii zostały wyrównane deficyty spowodowane chorobą, korzystający  

nabyli wiele umiejętności pozwalających uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w placówce, jak i 

poza nią, stali się otwarci na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, bardziej samodzielni, zmieniły 

się ich zachowania, pozbyli się zahamowań w komunikowaniu się z osobami odwiedzającymi ŚDS. 

 

6. BIALSKIE CENTRUMKULTURY IM. BOGUSŁAWA KACZY ŃSKIEGO 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego jest organizatorem wielu przedsięwzięć 

kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych, jak również systematycznej pracy środowiskowej oraz  

edukacji kulturalnej prowadzonej dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz środowiska seniorów.  

W kilkudziesięciu stałych formach pracy, zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań swoje 

pasje i zdolności rozwija ponad tysiąc osób. Ich dorobek artystyczny prezentowany jest na 

przeglądach, wystawach, festiwalach i konkursach zarówno miejskich i regionalnych jak również 

wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Działalność amatorskiego ruchu artystycznego 

 Prowadzone są regularnie zajęcia artystyczne w 24 grupach, obejmując działaniami dzieci już od  

4 roku życia, poprzez dzieci starsze, młodzież, dorosłych i seniorów. Działania artystyczne dla 

seniorów skoncentrowane i  koordynowane są  w 5 klubach seniora. 
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Tabela nr 31. ZESPOŁY I GRUPY TEATRALNE: 

Lp. Nazwa 

1.  Teatr Małych Form „Sylaba” – KK Scena 

2.  Młodzieżowa Grupa Teatralna „Elipsa” – KK Scena 

3.  Teatr Uliczny „Antidotum” – KK Scena 

4.  Teatr Słowa– KK Scena 

5.  Kabaret „Ten” –KK Eureka 

6.  Dziecięca Grupa Teatralna „Fiu Fiu” – KK Scena 

7.  Grupa Teatralna Seniorów „Euforia” – KK Eureka 

 

Tabela nr 32. KOŁA PLASTYCZNE I FOTOGRAFICZNE: 

Lp. Nazwa 

1.  Akademia Sztuk Plastycznych - KK Scena 

2.  Dziecięce koło plastyczne „Lazurowy Kot” -KK Eureka 

3.  Koło plastyczne „Kreska” -BCK 

4.  Koło plastyczne „Gwasz” - BCK 

5.  Młodzieżowe koło fotograficzne „Migawka” -BCK 

6.  Fotoklub Podlaski -BCK 

 

Tabela nr 33. ZESPOŁY MUZYCZNE, WOKALNE I TANECZNE: 

Lp. Nazwa 

1.  Dance Academy Studio - BCK 

2.  Zespół Pieśni i Tańca „Podlasiacy” - BCK 

3.  Kapela Ludowa „Podlasiacy” - BCK 

4.  Studio Wokalne BREVIS - BCK 

5.  Zespół wokalny „Chwilka” – KK Piast 

6.  Zespół wokalny „Chłopcy z Wrzosa” –KK Piast 

7.  Grupa Wokalna „Ale babki z rodzynkami” – KK Scena 

8.  Chór Męski „Echo Podlasia” - BCK 

 

Tabela nr 34. KOŁA LITERACKIE I DZIENNIKARSKIE: 

Lp. Nazwa 

1.  Koło dziennikarskie Żółte dzioby - BCK 

2.  Klub Literacki „Maksyma” – KK Piast 

3.  Klub Literacki Młodych Salamandra - BCK 
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Tabela nr 35. POZOSTAŁE STAŁE FORMY PRACY: 

Lp. Nazwa 

1.  Klub Seniora „Promyk” – KK Eureka 

2.  Klub Seniora „Zacisze” – KK Scena 

3.  Klub Seniora „Wrzos” – KK Piast 

4.  Klub Seniora „Złoty Wiek” - BCK 

5.  Klub Seniora „Wola” – OHP na Woli 

 

Grupy artystyczne 

Oprócz swoich tygodniowych zajęć przygotowały szereg wystaw i wernisaży tematycznych, 

koncertów, spotkań z literaturą, pokazów. Reprezentowały również miasto i instytucję na 

regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach o tematyce plastycznej, fotograficznej, 

literatury żywego słowa oraz wokalnej. Na wyróżnienie zasługują grupy wokalne i taneczne, które 

występowały w programach telewizyjnych oraz festiwalach międzynarodowych. Należy również 

wspomnieć o organizowanych warsztatach tanecznych, teatralnych i wokalnych oraz plenerach  

i obozach artystycznych grup wokalnych, tanecznych, fotograficznych i plastycznych. Działalność 

BCK to również szereg wystaw tematycznych przygotowanych przez Galerię Podlaską (14 wystaw) 

promującą bialskie środowisko artystyczne oraz polskich artystów  oraz działalność Fotoklubu 

Podlaskiego i wystawy  (12 wystaw) zaprezentowane w Galerii 1 Piętro Strefa Sztuki BCK. W okresie 

sprawozdawczym grupy artystyczne obchodziły również swoje jubileusze:  10-lecie Teatru Ognia 

Antidotum, 25-lecie Studia Wokalnego Brevis, kluby seniora, 45-lecie Klubu Seniora „Wrzos”,  

i 10-lecie Klubu Seniora „Wola”. Z tej okazji artyści przygotowali autorskie programy artystyczne 

oraz otrzymali Bialską Nagrodę Kultury za działalność artystyczną. Przygotowano i zaprezentowano 

na scenie własne produkcje artystyczne  tj. spektakl teatralny „Wesele” S. Wyspiańskiego oraz bajkę 

„Akademia Pana Kleksa”.  

 

Wydarzenia plenerowe: 

Bialskie Centrum Kultury jest instytucją realizującą i koordynującą najważniejsze wydarzenia 

plenerowe dla wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej tj. Miejskie Obchody Święta 34 Pułku 

Piechoty, Dni Białej Podlaskiej 1-2 czerwca, jarmarki, kino Letnie, piątkowe koncerty  muzyczne, 

koncerty folklorystyczne, Rajd Rowerowy J.I. Kraszewskiego,  Dni Patrona Miasta i Festiwal 

Dziedzictwa Narodowego im. Bogusława Kaczyńskiego, w ramach którego odbyło się 14 wydarzeń 

artystycznych. Głównym sponsorem tych wydarzeń była PGE Polska Grupa Energetyczna. 

Zorganizowano również szereg mniejszych wydarzeń – koncertów, bajek, spektakli teatralnych, 

musicali oraz podróży teatralnych;  
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Tabela nr 36. Najważniejsze imprezy 2018 r.: 

Lp. Tytuł 

1.  BIALSKIE KOL ĘDOWANIE 

6,7,14,21,28 stycznia 2018 r.- wydarzenie niekomercyjne 

2.  KONCERT NAJLEPSZE Z CHWILKI – INAUGURACJA BIALSKIEG O 

KARNAWAŁU KULTURALNEGO, 7 stycznia 2018 r. - wydarzenie biletowane 

3.  WEEKEND BABCI I DZIADKA – DZIECI DZIADKOM -prezentacje przedszkolaków 

19 stycznia 2018 r. – wstęp wolny 

4.  BIALSCY ARTY ŚCI ŚPIEWAJĄ KOLĘDY – koncert charytatywny na rzecz pomocy 

dzieciom z Domu Dziecka w Komarnie , 19 stycznia 2018 r. 

5.  ZESPÓŁ PIEŚNI I TA ŃCA PODLASIACY I KAPELA PODWÓRKOWA 

PODLASIACY  – koncert,  20 stycznia 2018 r. – wstęp wolny 

6.  KONCERT GALOWY  BOGUSŁAW KACZY ŃSKI IN MEMORIAM – koncert w 

drugą rocznicę śmierci B. Kaczyńskiego, 21 stycznia 2018 r. – wydarzenie biletowane 

7.  „ ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU...” - prezentacje Jasełek dziecięcych grup artystycznych, 

23 stycznia 2018 r. 

8.  BIALSKI TALENT - FINAŁ 

26 stycznia 2018 r. - wydarzenie biletowane 

9.  BAL KRÓLOWEJ ZIMY  

27 stycznia 2018 r. – wydarzenie biletowane 

10.  WEEKEND ZAKOCHANYCH  - ZAKOCHANI W KULTURZE 

ANDROPAUZA 3 

10 lutego 2018 r. - wydarzenie biletowane 

11.  WEEKEND ZAKOCHANYCH  - ZAKOCHANI W KULTURZE 

THE BEST OF STING – koncert w wykonaniu Silk Ensemble 

11 lutego 2018 r. - wydarzenie biletowane 

12.  NARODOWY DZIE Ń PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKL ĘTYCH 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wykl ętych” 

4 marca 2018 r. 

13.  „ ALIBI OD ZARAZ ”  – spektakl teatralny 

8 marca 2018 r. - wydarzenie biletowane 

14.  RODZINNA NIEDZIELA Z KULTUR Ą 

„IDZIE WIOSNA”  – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Banasiów 

11 marca 2018 r. - wydarzenie biletowane 

15.  „WIOSNA, ACH TO TY”  - wiosenna gala tańca Dance Academy Studio 

23 marca 2018 r. - wydarzenie biletowane 
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16.  ŚWIĘTA, ŚWIĘTA – konkurs na kartkę, stroik, pisankę wielkanocną. 

25 marca 2018 r. 

17.  MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń TEATRU „SMOK” 

spektakl w wykonaniu Teatru „Dlaczego nie?”, 27 marca 2018 r. - wydarzenie biletowane 

18.  8 ROCZNICA KATASTROFY SMOLE ŃSKIEJ  

8 kwietnia 2018 r. 

19.  WESELE – premiera spektaklu na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego w 

wykonaniu Teatru Słowa, 8 kwietnia 2018 r. - wydarzenie biletowane 

20.  „ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA” 

spektakl w wykonaniu Teatru Kameralnego w Lublinie 

12 kwietnia 2018 r. - wydarzenie biletowane 

21.  „ ŚWIECZKA ZGASŁA” spektakl w wykonaniu stypendysty Mateusza Chazana 

14 kwietnia 2018 r. 

22.  AKTYWNA MAMA  – V EVENT RODZINNY 

15 kwietnia 2018 r. - wstęp wolny 

23.  „ PIPI POŃCZOSZANKA  „– spektakl w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Łomży 

15, 16 kwietnia 2018 r. - wydarzenie biletowane 

24.  BIAŁO -CZERWONA PIOSENKA  – przesłuchania konkursowe 

17 kwietnia 2018 r. 

25.  JUBILEUSZ  45-LECIA KLUBU  SENIORA WRZOS 

19 kwietnia 2018 r. 

26.  ANNA WYSZKONI – koncert, 21 kwietnia 2018 r. - wydarzenie biletowane 

27.  X JUBILEUSZOWE ROZPOCZ ĘCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO „ ŚW. 

KRZY Ś” 

22 kwietnia 2018 r. 

28.  „ WESELE”  –  spektakl na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu 

Teatru Słowa, 21 kwietnia 2018 r. - wydarzenie biletowane 

29.  MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń TAŃCA – TANECZNA PODRÓŻ DOOKOŁA 

ŚWIATA  

27 kwietnia 2018 r. - wydarzenie biletowane 

30.  UROCZYSTOŚCI ZWI ĄZANE Z 227. ROCZNICĄ UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA, 3 maja 2018 r. 

31.  MAMO, TATO KOCHAM WAS  – taneczne show w wykonaniu tancerzy zespołów 

Dance Academy Studio i ZpiT Podlasiacy, 25 maja 2018 r. - wstęp wolny 

32.  DLA CIEBIE MAMO  – event z okazji Dnia Mamy, 26 maja 2018 r. - wstęp wolny 

33.  KRYSTYNA GI ŻOWSKA – koncert z okazji Dnia Matki 
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27 maja 2018 r. - wydarzenie biletowane 

34.  RODZINA Z ENERGI Ą – DNI BIAŁEJ PODLASKIEJ 

1 czerwca 2018 r. - wstęp wolny 

35.  „ MĘŻCZYZNA IDEALNY ”  – komedia terapeutyczna 

16 czerwca 2018 r. - wydarzenie biletowane 

36.  „ DAMA KAMELIOWA  „– Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie 

24 czerwca 2018 r. - wydarzenie biletowane 

37. WAKACJE W MIE ŚCIE Otwarte zajęcia taneczne, „Wakacyjne malowanie” otwarte 

zajęcia plastyczne, „Wakacje z Teatrem”, „Wakacje na sportowo” – festyny osiedlowe, 

zajęcia rekreacyjno-sportowe, animacje. 1 lipca – 31 sierpnia 2018 r. – wstęp wolny 

38. PODRÓŻ TEATRALNA – musical „Doktor Żywago” - opera i Filharmonia Podlaska – 

Białystok, 14 września 2018 r. – wydarzenie biletowane 

39. WESELE – Spektakl Teatru Słowa, 3 października 2018 r. Wisznice, 5 października 2018 

r. BCK ul. Brzeska 41-wstęp wolny 

40. XXXIV PODLASKIE SPOTKANIA LITERACKIE (15-20 pa ździernika 2018 r.) 

LITERATURA POŁUDNIOWEGO PODLASIA  

41. MÓJ ULUBIONY MŁYNARSKI – KONCERT Piotra Machalicy  

24 października 2018 r. – wydarzenie biletowane 

42. ŚLEPY TOR  – SPEKTAKL wychowawczo-profilaktyczny Teatr Kurtyna z Krakowa 

26 października 2018 r. – wydarzenie biletowane 

43. ZNANY  BIALCZANIN W KARYKATURZE  – Wystawa Jubileuszowa w Klubie 

Kultury Scena, do 31 października 2018 r. – wstęp wolny 

44. ORLĄTKO – bajka teatralna – Teatr Banasiów z Warszawy, 8 listopada 2018 r. – 

wydarzenie biletowane 

45. XVIII ZADUSZKI ARTYSTYCZNE  – koncert poetycko-muzyczny – 9 listopada 2018 r. 

– wstęp wolny 

46. KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ, 10 listopada 2018 r. (Aula AWF) wstęp wolny 

47. GODZINA W  – Widowisko Patriotyczne z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę,  14 listopada 2018 r. wydarzenie biletowane  

48. XXII JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI  „Narodziny Światów – fantastyka w 

literaturze” - eliminacje powiatowe Klub Kultury Scena, 15 listopada 2018 r.  

49. „ TAJEMNICZY OGRÓD ”  – Spektakl Teatru Kameralnego z Lublina  

21 listopada 2018 r. – wydarzenie biletowane 

50. XXV -LECIE STUDIA WOKALNEGO BREVIS  – koncert jubileuszowy 

24 listopada 2018 r. – wstęp wolny 

51. „ ZA ROK O TEJ SAMEJ PORZE”  – Spektakl  
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25 listopada 2018 r. – wydarzenie biletowane  

52. ANDRZEJKOWE WRÓ ŻBY – zajęcia dla dzieci przybliżające tradycje andrzejkowe i 

wróżby, 26, 29 listopada 2018 r. – wydarzenie odpłatne 

53. BIALSKIE MIKOŁAJKI  – „AKADEMIA PANA KLEKSA”, 5-6 grudnia 2018 r.  – 

wydarzenie biletowane 

54. ŚWIATECZNE NASTROJE – warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych 

11 grudnia 2018 r. – wydarzenie odpłatne 

55. „ SPEKTAKL TAJEMNICZY OGRÓD ”  – Teatr Kameralny z Lublina  

11 grudnia 2018 r. – wydarzenie biletowane 

56. MIEJSKI KONKURS KOL ĘD I PASTORAŁEK, 12 grudnia 2018 r.  

57. OZDOBY CHOINKOWE  – warsztaty plastyczne dla dzieci, 13-14 grudnia – wydarzenie 

odpłatne 

58. SPEKTAKL „ BÓG MORDU” , 14 grudnia 2018 r. – wydarzenie biletowane 

59. WIERSZOBRANIE  – Dziecięcy Konkurs Recytatorski dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, 17 grudnia 2018 r.  

60. ŚWIĄTECZNE ZAWIROWANIA  – Zimowa Gala Tańca Dance Academy Studio  

20 grudnia 2018 r. – wstęp wolny 

 

 W 2018 r. pozyskano i rozliczono środki z MKiDN na realizację zadań statutowych Bialskiego 

Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego: 

1. „BIAŁA NOC TEATRÓW ULICZNYCH”- projekt dofinansowany w ramach programu 

„Edukacja Kulturalna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 30.000zł., wkład własny BCK 11 957 zł.  

2. „TA ŃCE PODLASIA I LUBELSZCZYZNY – NASZE DZIEDZICTWO” -  projekt 

dofinansowany w ramach programu „Kultura Ludowa i Tradycja” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10 000 zł., wkład 

własny BCK 3 610 zł.  

3. „ŚWIATŁA NA SCENĘ! ZAKUP OŚWIETLENIA NA POTRZEBY EDUKACJI 

KULTURALNEJ” - projekt dofinansowany w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego – 75 000 zł., dotacja celowa UM - 25 000 zł, wkład własny BCK - 2 328 

zł. 
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7. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Zbiory, katalogi, bazy, prace warsztatowe 

W 2018 roku do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej włączono 7651 egz. wydawnictw (książek, 

roczników, czasopism i bibliografii, wydawnictw kartograficznych, publikacji statystycznych, zbiorów 

multimedialnych), w tym: z zakupu – 6 244 egz., pozostałe wpływy to dary i inny sposób wpływu  

(w tym: za zagubione) 1 407. Nabytki z 2018 r. zainwentaryzowano, sporządzono i wydrukowano 

dowody wpływu, nadano im znaki własnościowe, sygnatury, opracowano alfabetycznie, 

przedmiotowo, rzeczowo wg obowiązujących normatywów, schematów i wykazów, zarejestrowano  

w zintegrowanym katalogu miejskiej sieci bibliotek publicznych w programie bibliotecznym SOWA 2 

w formacie MARC 21. Książki włączono do obiegu czytelniczego właściwych agend udostępniania 

biblioteki głównej i filii miejskich. Kontynuowano pozyskiwanie i przesyłanie do Biblioteki 

Obwodowej w Brześciu (Białoruś) polskich czasopism i innych wydawnictw o charakterze 

regionalnym. Miejska sieć bibliotek publicznych w 2018 roku oferowała swoim czytelnikom dostęp 

do ponad 109 tytułów czasopism z prenumeraty bieżącej.  

Systematycznie rozwijano zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej (BBC), w roku 2018 opublikowano 

690 nowych publikacji. Na koniec 2018 r.  BBC liczyła 11681 publikacji. Łącznie pracowano  

na 7 048 rekordach (4 122 nowych i 2 926 modyfikowanych). Dział Wiedzy o Regionie pozyskał do 

swoich zbiorów, jako dary 1 417 pozycji (książki, czasopisma regionalne, materiały niepublikowane, 

fotografie i pocztówki). Do bazy Statystyka, ilustrującej działalność miejsko-powiatowej sieci 

bibliotek publicznych, wprowadzono dane statystyczne z działalności bibliotek publicznych miasta 

Biała Podlaska i powiatu bialskiego za 2017 r.  

Czytelnictwo, udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna 

Obsługę Czytelników MBP prowadzono w zintegrowanym systemie obsługi użytkowników miejskiej 

sieci bibliotek publicznych w Białej Podlaskiej w programie SOWA2. W 2018 r. w wypożyczalniach 

miejskiej sieci bibliotek publicznych zarejestrowano 14 334 stałych czytelników. Odnotowano 129 

213 odwiedzin. Wypożyczono 390 427 wololuminów zbiorów. W systemie udostępnień 

prezencyjnych w placówkach bibliotecznych miejskiej sieci zanotowano łącznie 45 846 odwiedzin, 

udostępniono ogółem 134 491  jednostek inwentarzowych zbiorów. Liczba korzystających z Internetu, 

baz danych, komputera: 8 738. Liczba Udzielonych informacji: 24 980. Z zasobów edukacyjnych 

Multicentrum skorzystało łącznie 16 572 osób.  

Działalność edukacyjna, upowszechnieniowa, promocyjna 

Działalność edukacyjna i praca upowszechnieniowa prowadzona była w sposób systematyczny  

i planowy przez cały okres sprawozdawczy we wszystkich placówkach miejskiej sieci bibliotek 

publicznych. Wszystkie biblioteki miejskiej sieci jak każdego roku, brały udział w przygotowaniu 

oferty zajęć feryjnych i wakacyjnych, proponując chętnym różne formy zajęć bibliotecznych z książką 

w roli głównej, wg szczegółowych programów poszczególnych agend. Do największych, 
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zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, upowszechnieniowych, promocyjnych oraz działań 

ogólnych Biblioteki należy wliczyć:  

Jubileuszu 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, konferencję naukową "Podlasia drogi do 

niepodległości 1914-1989", udział Multicentrum oraz Biblioteki Barwnej w miejskich obchodach 

Dnia Dziecka z udziałem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej, realizację zadania 

wynikającego z podpisanego porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym  

w Siedlcach (zorganizowano 4 spotkania z pracownikami naukowymi uczelni), organizację  

X Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego: spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem pod hasłem: 

"Mocny wątek historyczny z dawką fantastyki”, spotkania autorskie z Grażyną Bąkiewicz – XIX 

Bialskie Dni Książki Dziecięcej, spotkanie autorskie z Edytą Jungowską – projekt „Włącz czytanie!”, 

udział w Ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, organizację akcji „Narodowe Czytanie” pod 

Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej RP.  

Każda z bibliotek w miarę swoich możliwości prowadziła też własną działalność wystawienniczą, 

przygotowując ekspozycje nowości wydawniczych, wystawki tematyczne, okolicznościowe czy też 

wystawy prac dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych  i organizowanych konkursach. 

Biblioteka Barwna zrealizowała ciekawą ofertę spotkań (Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, 

Awanturniczy Klub Filmowy, Tęczowy Klub Malucha) jak też okolicznościowych i tematycznych 

zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Bialskim Odziałem 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich organizuje Charytatywny Kiermasz Książki, z którego dochód 

przeznaczono jest na wsparcie schroniska dla zwierząt „Azyl”. Multicentrum wprowadziło do oferty 

placówki zajęcia z programowania, kodowania oraz utworzono Klubu Kreatywności „BiblioTECH”,  

na który została pozyskana dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki której 

zakupiony sprzęt: tablety, drukarka 3D, roboty. 

Realizacja projektów grantowych 

W 2018 roku zrealizowano trzy projekty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną 

kwotę 23 400 zł, oraz projekt z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na kwotę 15 000 zł.  

Działalność na rzecz miejsko-powiatowej sieci bibliotek 

W 2018 udzielono 64 konsultacji i porad warsztatowych pracownikom bibliotek. Zorganizowano 

cztery szkolenia dla bibliotekarzy. Wyszukiwanie i przesyłanie informacji do bibliotek w powiecie  

o możliwościach skorzystania z grantów oferowanych przez MKiDN. Merytoryczna pomoc 

bibliotekom przy wypełnianiu wniosków o udzielenie dofinansowania w 2018 r. Sprawdzenie pod 

względem formalnym i merytorycznym formularzy pomocniczych GUS za rok 2017 z podległych 

merytorycznie bibliotek stanowiących podstawę do wypełnienia rocznego sprawozdania 

statystycznego GUS K – 03. 
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Działalność wydawnicza 

Wydano drukiem: „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” nr 1,2,3,4/2018, Rocznik Bialskopodlaski tom 

XXV , „Z dziejów 34 Pułku Piechoty” dr Paweł Borek, „Warto Być Polakiem. Sto wierszy  

na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, „Bug&Bóg” Maciej Szupiluk. 

 Podsumowanie statystyczne działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku: 

1. Działalność upowszechnieniowa, edukacyjne i promocyjna 

W 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej i agendach podległych we wszystkich wydarzeniach, 

spotkaniach, zajęciach bibliotecznych i edukacyjnych oraz innych formach promocji uczestniczyło  

40 107 osób. 

2. Czytelnicy i wypożyczenia na zewnątrz 

W 2018 r. ogólna liczba zarejestrowanych czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej i agendach 

podległych wyniosła 14 334 osób. Ogólna liczba wypożyczeni na zewnątrz wyniosła 129 213.  

3. Udostępnianie prezencyjne  

W 2018 liczba odwiedzin prezencyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej i agendach 

odpowiedzialnych za udostępnianie zbiorów wyniosła 45 846. Ogólna liczba udostępnień 

prezencyjnych za rok 2018 wyniosła 134 491.  

 

8. MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Gromadzenie zbiorów, dokumentacja 

W 2018 r. do zbiorów Muzeum  pozyskano 105 eksponatów  na kwotę 7 330 zł. Do księgozbioru 

naukowego Muzeum pozyskano 61 egz. książek i 28 czasopism, w tym zakupów: 29 egz., darów:  

60 egz. Na bieżąco, w działach merytorycznych Muzeum prowadzono dokumentowanie zabytków 

poprzez skanowanie, fotografowanie, katalogowanie, opracowywanie kart ewidencyjnych dóbr 

kultury. Przeprowadzono inwentaryzację zdawczo-odbiorczą Gabinetu Numizmatycznego. 

Dokumentowano wystawy i wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez Muzeum. 

Prace naukowo-badawcze 

Działalność naukowo - badawcza  w poszczególnych działach muzeum przebiegała następująco:  

Dział Archeologii prowadził ratownicze i sondażowe badania wykopaliskowe na obiektach 

archeologicznych zagrożonych zniszczeniem wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej z tych 

badań: Węgrów, Biała Podlaska – Zespół zamkowy, Międzyrzec Podlaski, Kodeń. Kontynuowano 

inwentaryzację powierzchniową stanowisk archeologicznych, znajdujących się w dolinie rzeki Bug 

wraz z wykonaniem kart naukowych stanowisk archeologicznych odkrytych w wyniku 

przeprowadzonych badań i wprowadzeniem ich do krajowej bazy danych www. archeointernet.pl. 

Prowadzono za pomocą LIDAR poszukiwania obiektów o własnej formie krajobrazowej i weryfikacja 

ich w terenie, wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji naukowej. Nadzory archeologiczne nad 

pracami budowlanymi na terenie zespołu zamkowego w Białej Podlaskiej przy remoncie: amfiteatru, 
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mostu wjazdowego i wieży. Weryfikacja w terenie informacji dotyczących przypadkowych odkryć 

archeologicznych. Prowadzenie Archeologicznego Koła Naukowego „Fibula”. Dział Artystyczny, 

Dział Historii i Archeologii  opracowały scenariusze wystaw: „Z miłości do sztuki” ze zbiorów 

Muzeum KUL, „Gość w dom, Bóg w dom. Podróż przez Podlasie”, z okazji 200-lecia Diecezji 

Siedleckiej, „O Polskę...”, „Ojciec i Syn”, „Jerzy Sroka (1928-1996)”, „Archeologia na bialskim 

zamku”. Dział Etnografii  opracował wniosek do MKiDN na konserwację spuścizny po Bazylim 

Albiczuku. Prowadzono penetracje naukowe na terenie Południowego Podlasia w wyniku, których 

pozyskano 97 eksponatów. Opracowywano dokumentację naukową muzealiów. Przeprowadzano 

kwerendy naukowe na potrzeby prac naukowych, wystaw własnych i innych palcówek muzealnych. 

Udzielano konsultacji naukowych interesantom. Pracownicy merytoryczni opracowywali wykłady, 

odczyty, lekcje i prelekcje muzealne. 

Działalność wystawiennicza 

W 2018 r. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zrealizowało następujące wystawy 

czasowe i imprezy: 

1) „O Polskę…”   - 09.02.2018 r. - 20.05.2018 r. – wystawa czasowa 

2) „Z miłości do sztuki”   - 16.03.2018 r.- 02.09.2018 r. - wystawa czasowa 

3) „Moja przygoda w Muzeum” - 26.01.2018 r. 25.02.2018 r. – wystawa pokonkursowa 

4) „Gość w dom. Bóg w dom. Podróż przez Podlasie”  - 06.06.2018 r. - 08.06.2018 r. - wystawa 

czasowa 

5) „Archeologia  na bialskim zamku” - 19.05.2018 r.(wystawa stała) – wystawa stała 

6) „Equos. Koń. Ҝoнъ..” Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku - 15.06.2018 

r.- 26.08.2018 r. - wystawa czasowa 

7)  „Nasze 10 lat” Caritas w Białej Podlaskiej - 08.06.2018 r. - 29.06.2018 r. - wystawa czasowa 

8) „Ojciec i syn” wystawa ze zbiorów prywatnych p. Jagody i Jerzego Sroki - wystawa czasowa 

9)  „Jerzy Sroka”  -  09.11.2018 r. - 03.02.2019 r. - wystawa czasowa 

10) „Biała czasu niepodległości” - 16.11.2018 r. - 23.11.2018 r. - wystawa czasowa 

11)  „Bezcenne dziedzictwo. Konserwacja kolekcji Bazylego  Albiczuka” 14.12.2018 r. – 

05.05.2019 r. - wystawa czasowa 

12) Finisaż wystawy „Sztuka nad Bugiem” – spotkanie autorskie 

13) „Noc Muzeów 2018” - 19.05.2018 r., powiązana była z obchodami 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Podczas Nocy Muzeów odbyły się pokazy Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39”, pokazy grupy rekonstruktorów z Podlasia, pokazy 

działania i sprzętu wojskowego 23 Batalionu Lekkiej Piechoty (pokazy dynamiczne taktyki 

działania piechoty); koncert „Niepodległej – ballady i pieśni'' w wykonaniu Magdaleny 

Tunkiewicz – sopran i Wojciecha Bardowskiego – baryton; prowadzone były warsztaty 

plastyczne z wykonywania kokardy narodowej. W ramach imprezy dokonano otwarcia 
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wystawy w wieżyczce  wschodniej - „Archeologia na bialskim zamku”. Jedną z atrakcji było 

wejście na wieżę widokową muzeum.  

W Nocy Muzeów wzięło udział 1 250 osób. 

Wystawy czasowe zwiedziło 5 167 osoby.  

W  2018 r z oferty Muzeum Południowego Podlasia skorzystało 12 376  osób.  

Działalność wydawnicza 

Do każdej wystawy wydawano zaproszenia plakaty, ulotki, informatory, banery reklamowe. 

Działalność  naukowo-oświatowa i promocyjna  

Dział Naukowo-Oświatowy realizował lekcje muzealne połączone z częścią praktyczną, lekcje 

teoretyczne, prelekcje, odczyty, projekcje filmowe połączone z prelekcją skierowane do dzieci, 

młodzieży i seniorów, tematycznie związane z aktualnymi wystawami i muzealnymi kolekcjami 

zbiorów. Realizowane były programy edukacyjne na okres ferii zimowych, wakacji letnich, z okazji 

dnia dziecka,  oraz innych wydarzeń okolicznościowych i rocznicowych. Prowadzono cykl zajęć 

„Spotkania z Historią” dla podopiecznych Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. W ramach stałej 

współpracy z placówkami oświatowymi zorganizowano Dzień Otwarty Działu Naukowo – 

Oświatowego skierowany do nauczycieli, wychowawców i pedagogów pod hasłem „Muzealna 

Przygoda z Historią’’. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 9 w Białej Podlaskiej przy realizacji 

projektu „Sejm Dzieci i Młodzieży. Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. 

Przeprowadzono następujące konkursy: 

1) „Mój region 2018’’ – konkurs historyczny 

2) „Moja przygoda w muzeum 2018’’ – konkurs plastyczny 

3) „Odwiedź wystawę i wygraj książkę’’ do wystawy czasowej: „Utracony Świat. Podróże Leona 

Barszczewskiego po XIX – wiecznej Azji Środkowej’’ 

4) „Biała Podlaska Czasu Niepodległości’’ - konkurs historyczny z okazji 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości zorganizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta  Białej 

Podlaskiej 

5) „Biała Podlaska w okresie niepodległości’’ - konkurs prasowy dot. Roku Niepodległości, 

6)  „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi’’ – konkurs fotograficzny, 

Dział Nauko-Oświatowy prowadził działalność w zakresie oprowadzania wycieczek historycznych po 

Białej i dawnym założeniu zamkowo-obronnym Radziwiłłów oraz oprowadzania zwiedzających po 

wystawach muzealnych. Udzielano wywiadów dla prasy, telewizji i radia dotyczących działań 

wystawienniczych i edukacyjnych. Publikowano w prasie i na portalach internetowych informacje  

o aktualnych wydarzeniach muzealnych. 

Pracownicy Muzeum brali udział w różnych imprezach miejskich i festynach, m.in. w  promocji 

regionu i miasta podczas XL Narodowego Pokazu Koni Arabskich na Torze Służewiec w Warszawie, 

w I Festiwalu Dziedzictwa Narodowego im. Bogusława Kaczyńskiego – Jarmark Michałowy,  

w ramach którego odbyła się akcja MKiDN „60+kultura’’ skierowana do środowiska seniorów. 
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Uczestniczyli w komisjach konkursowych przygranicznego konkursu tkackiego „Tkactwo w dolinie 

Bugu i Krzny” w Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie. 

W ramach promocji programu MKiDN na konserwację dzieł Bazylego Albiczuka zrealizowano rabatę 

kwietną przy budynku Muzeum według zwycięskiego projektu konkursowego, przygotowanego przez 

uczniów ZSZ nr 1. 

Działalność konserwatorska 

Prowadzono prace zabezpieczające i konserwatorskie eksponatów. W ramach programów MKiDN 

Muzeum pozyskało środki w wysokości 87 000, -zł na konserwację spuścizny po Bazylim Albiczuku 

– malarzu ogrodów. Łączna wartość projektu wyniosła 127 000,- zł. Konserwacji poddano  

8 dokumentów historycznych przeznaczonych na wystawę stałą Biała Radziwiłłowska.  

Szkolenia i konferencje 

Pracownicy Muzeum uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

- z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego przeprowadzonym przez Polskie 

Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, 

- w konferencji Bezpieczeństwo w muzeum,  

- w konferencji wykorzystanie systemów informatycznych w muzeach, 

- w konferencji organizowanej przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną „Culture Lab’’ – 

innowacyjny program kształcenia edukatorów kulturowych. 

 

9. SPÓŁKA  BIALSKIE  WODOCI ĄGI  I  KANALIZACJA  „WOD-KAN” Sp.  

z o.o. w BIAŁEJ  PODLASKIEJ   

 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. swoją działalność prowadzi   

w oparciu o Umowę Spółki, Akt notarialny  Rep. A Nr 6946/92 z późniejszymi zmianami. 

W 2018 roku kontynuowano główne zadania statutowe w zakresie produkcji i dostarczania 

wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych 

 i roztopowych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.  

W minionym roku Spółka realizowała szereg procesów inwestycyjnych, wśród których 

przeważały inwestycje w budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizację 

oczyszczalni ścieków. 

W roku 2018 realizowano zadania w celu wypełnienia misji firmy określonej jako:  

„Zapewnienie  mieszkańcom miasta komfortu życia  poprzez  tworzenie segmentów przyjaznego 

miasta, w tym optymalnych dostaw usług  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków o jakości akceptowanej przez odbiorców oraz optymalizacja systemu 

gospodarki odpadami w mieście  i regionie bialskim.”  
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Realizacja strategii gospodarczej Spółki  w 2018 roku. 

  Główne zadania inwestycyjne realizowane przez Spółkę w 2018 r. były następujące: 

- Budowa nowych sieci wodociągowych (1982m), kanalizacji ściekowej (1629m) i deszczowej 

(656m) na kwotę 1 304 tys. zł.; 

- Modernizacja Zakładu Zaopatrzenia w Wodę na kwotę 147 tys. zł, Zakładu Sieci 

Kanalizacyjnych na kwotę 127 tys. zł, Zakładu Zagospodarowania Odpadów na kwotę  

202 tys. zł., pozostałe inwestycje modernizacyjne na kwotę 244 tys. zł; 

- Kontynuacja inwestycji „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz  

z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-

kanalizacyjnym ”. W ramach tego zadania wydano 673 tys. zł. 

Ponadto Spółka spłaca pożyczkę zaciągniętą na budowę Zakładu Zagospodarowani Odpadów. 

Spłacona w 2018 roku rata wynosi 1 544 tys. zł. Zadaniem strategicznym Spółki na 2019 r. pozostaje 

przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków. Innymi zadaniami są także: budowa nowych sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnych, ciągła modernizacja zakładów Spółki ale jest to zależne od sytuacji 

przedsiębiorstwa. 

 

Realizacja zadań rzeczowych planu operacyjnego w 2018 roku.  

Charakterystyka systemów wodociągowych, kanalizacji ściekowej i deszczowej.  

Systemy charakteryzują się dużą długością sieci, ilością przyłączy oraz liczbą kontrahentów 

podłączonych do nich. Przedstawiona poniżej charakterystyka podstawowa systemów wod.-kan. 

obejmuje miasto Biała Podlaska.  Prowadzone w okresie ostatnich 10 lat  rozbudowy  miejskiego  

systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, spowodowały znaczny wzrost długości   eksploatowanych 

sieci oraz podłączonych odbiorców. W poniższych tabelach  przedstawiony został  rozwój  systemów 

w zakresie długości sieci oraz liczby podłączeń. 

 

Tabela nr 37. Długości  eksploatowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

wodociągi w km 174,5 175,4 177,9 179,1 180,5 185,9 188,5 190,2 192,0 194,4 196,4 

kanalizacja 
ściekowa w km 

158,0 159,1 162,0 163,0 164,3 170,2 175,0 175,8 176,6 178,1 179,4 

 

Tabela nr 38. Ilości podłączeń do  systemów wodociągowych i kanalizacji  ściekowej 

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

woda  6137 6432 6597 6703 6873 7035 7157 7270 7355 7440 7661 

Ścieki 5513 5820 5990 6109 6441 6832 6921 7010 7080 7160   7297 
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Na koniec 2018 r. długość eksploatowanych sieci wodociągowych wynosiła 196,4 km, 

długość przyłączy 137,4 km, długość  eksploatowanych sieci kanalizacji ściekowej 179,4 km, oraz 

odpowiednio długość  przyłączy 98,0 km. 

 

Realizacja zadań w zakresie produkcji i dostaw wody pitnej. 

Zadania w zakresie produkcji i dostaw wody do  odbiorców  realizował Zakład Zaopatrzenia 

w Wodę, dysponujący dwiema zmodernizowanymi  Stacjami Uzdatniania Wody, zlokalizowanymi 

przy ul. Narutowicza i ul. Sitnickiej. Ujmowanie wód z  warstw trzeciorzędowych i jurajskich 

prowadzone jest na podstawie pozwolenia wodno-prawnego decyzja Prezydenta Miasta Biała 

Podlaska z dnia 24.11.2016 o nr GK.6341.28.2016.MRY3.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego miasta dostawy wody do systemu 

wodociągowego objęte były ścisłą kontrolą. Nadzór nad jakością wody prowadzony był zgodnie  

z obowiązującymi przepisami przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się  

z wynikami badań próbek wody pobranych w 2018, decyzją ONS-HK. 721/233/18 z dnia 31.12.2018 

r. wydał Roczną Ocenę Jakości Wody  Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi Nr 1/18 z wodociągu 

zbiorowego zaopatrzenia m. Biała Podlaska, stwierdzając przydatność wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.  

 

Tabela nr 39. Ilości  wody ujętej, wtłoczonej i sprzedanej odbiorcom w 2018: 

Lata 

Ilości  wody w tys. m3/rok  

ujęto wtłoczenie sprzedaż kol.4/2% kol.4/3% 

1 2 3 4 5 6 

2015 2644 2572 2390 90,4 92,9 

2016 2591 2528 2340 90,3 92,6 

2017 2553 2487 2319 90,8 93,2 

2018 2671 2593 2425 90,8 93,5 

 

Realizacja zadań w zakresie odbioru ścieków.   

Zakład Sieci Kanalizacyjnych  zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 4 w Białej Podlaskiej 

realizował zadania w zakresie odbioru ścieków i eksploatacji systemów kanalizacji sanitarnej. Długość 

eksploatowanej sieci kanalizacji ściekowej na koniec roku 2018 r. wynosiła 179,4 km /przyrost  

1,3 km/ z sieciami do ZZO/. Ilość studni ok. 6 212 szt. /przyrost 57 szt./. System przesyłu ścieków na 

terenie miasta obsługiwany był przez 36 przepompowni ścieków, w tym 35 – lokalnych 

 i 1 przepompownia centralna przy ul. Mickiewicza 4. 
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  Działania utrzymania systemu w roku 2018 prowadzone były na podstawie opracowanego 

harmonogramu czyszczenia sieci  oraz  przeglądów i monitoringu. Wyczyszczono  ok. 43,7 km  sieci 

kanalizacyjnej ściekowej. Wykonano 239 czyszczeń zbiorników przepompowni. Dokonano ok. 15,5 

km oceny  kanałów w oparciu o teleinspekcję. Pracownicy teleinspekcji sprawdzali również stan 

techniczny urządzeń i kanałów ściekowych po wykonaniu utwardzenia nawierzchni oraz po 

wybudowaniu nowych sieci kanalizacyjnych. Opracowano harmonogram wymiany oraz regulacji 

włazów i kratek ściekowych. Na 150 zaplanowanych wymian bądź regulacji wykonano 196,  tj. 

130,7%.  

  Wszelkie awarie sieci kanalizacji ściekowej usuwane były na bieżąco, wskaźnik ilości awarii 

do długości eksploatowanej sieci wyniósł 0,76 awarii/km/rok. 

 Długość sieci kanalizacji deszczowej na stanie Zakładu Sieci Kanalizacyjnych wynosiła  52,7 

km /przyrost 0,7km/. Ilość studni – 1 564 szt. /przyrost 12 szt./,  wpustów – 1 349 szt. /przyrost  

10 szt./. System kanalizacji deszczowej obsługiwany był przez 3 przepompownie oraz 15 

podczyszczalni wód opadowych. 

 

Oczyszczanie ścieków. 

Zadania w tym zakresie realizował Zakład Oczyszczania Ścieków zlokalizowany przy  

ul. Brzegowej 4.  W 2018 roku  oczyszczono i odprowadzono do odbiornika 3 377 558  m3 ścieków tj. 

o 2,0 % mniej niż przed rokiem. 

 Średniodobowy strumień  ścieków wyniósł w 2018 roku 9 254 m3/dobę i stanowił 77,1% 

dopuszczalnego strumienia określonego w pozwoleniu wodno-prawnym.       

 W przeliczeniu na  równoważną liczbę mieszkańców  oczyszczalnia  przyjęła w 2018 roku 

ścieki średniorocznie od 90 740 równoważnych mieszkańców. 

 Uzyskane sprawności oczyszczania ścieków pozwoliły na utrzymanie jakości oczyszczonych  

ścieków w zgodzie z wymaganiami obowiązującego pozwolenia wodno-prawnego. 

 

Zagospodarowanie odpadów. 

Najważniejszym sektorem, poza działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2018 roku była działalność w zakresie zagospodarowania 

odpadów.  

Plan rzeczowy przyjęcia przez ZZO odpadów opracowano z uwzględnieniem ilości ton 

odpadów przywożonych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w zakresie poszczególnych kodów 

odpadów.  
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Tabela nr 40. Realizacja  planu dostaw i przychodów z tytułu dostaw odpadów do ZZO. 

 

W 2018 r. zaplanowano dostawę odpadów w ilości 36 969 Mg, na kwotę 8 747,58 tys. zł.  

Do ZZO dowieziono 39 105,82 Mg odpadów (wykonano 105,78% planu rzeczowego), otrzymano 

przychód 9 568 tys. zł. (wykonano 109,38% planu finansowego).  

Dostawy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 2018 r. wyniosły: 39 105,82 Mg, w tym: 

1. 37% to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301,  

2. 17% zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 150106 i ex150106, 

3. 12% odpady kuchenne ulegające biodegradacji o kodzie 200108, które można przetworzyć na 

energie elektryczną i cieplną.  

 

Zagospodarowanie odpadów w ZZO real izowane jest w oparciu o  następuj ące 

instalacje: 

- Składowisko odpadów, 

- Instalacja mechaniczno-biologicznego zagospodarowania odpadów , 

- Instalacja suchej fermentacji, 

- Instalacja doświeżania osadów pofermentacyjnych,  

- Instalacja przygotowania paliwa alternatywnego, 

- Kompostownia odpadów zielonych, 

- Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych, 

- Instalacja recyklingu odpadów budowlanych, 

- Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych. 

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w roku 2018 wynosiło 194 etaty, z tego: 

- robotnicze 136,  

- nierobotnicze 58.  

Bilans i sprawozdanie finansowe.  

Rok bilansowy 2018 Spółka zamknęła zyskiem brutto 86,9 tys. złotych. Na ukształtowanie 

wyniku finansowego ogółem zasadniczy wpływ miało pokrycie strat w usługach odprowadzania 

ścieków komunalnych oraz w gospodarce odpadami komunalnymi przez pozostałe przychody 

  I kw. 2018r. II kw. 2018r. III kw. 2018r. IV kw. 2018r. Razem 

  Mg tys. zł Mg tys. zł Mg tys. zł Mg tys. zł Mg tys. zł 

Plan 

2018r. 
7 905,00 1 872,80 8 990,00 2 132,34 9 517,00 2 245,45 10 557,00 2 496,99 36 969,00 8 747,58 

Realizacja 

2018r. 
7 710,84 1 942,37 9 783,64 2 377,39 10 764,02 2 590,76 10 847,32 2 657,94 39 105,82 9 568,46 

% 

wykonania 
97,54 103,71 108,83 111,49 113,10 115,38 102,75 106,45 105,78 109,38 
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operacyjne, które składają się głównie z rozliczeń międzyokresowych otrzymanych dotacji do 

środków trwałych. Tak osiągnięty zysk brutto został pomniejszony o podatek dochodowy za 2018 r. -

49,6 tys. zł i powiększony o podatek dochodowy odroczony +7,8 tys. zł. co spowodowało, że wynik 

finansowy netto wyniósł  +29,6 tys. zł. 

W 2018 roku nastąpił wyraźny wzrost wskaźników płynności i wskaźników ekonomicznych 

Spółki, w porównaniu z latami poprzednimi. 

 

10. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ SP ÓŁKA 

Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ 

WŁADZE SPÓŁKI 

Organami Spółki są: 

1) Zgromadzenie Wspólników 

 2) Rada Nadzorcza 

3) Zarząd 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 

W jednoosobowej Spółce Gminy Miejskiej Biała Podlaska, funkcję Zgromadzenia Wspólników do 

dnia 19 listopada 2018 r. pełnił były Prezydent Miasta Biała Podlaska – Pan Dariusz Stefaniuk a od 

dnia 20 listopada 2018 r. nowy Prezydent Miasta Biała Podlaska – Pan Michał Litwiniuk. 

ZARZĄD  

Prezesem  Zarządu MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., w 2018 roku był  Pan Bogdan Kozioł- na 

podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej  w dniu 9 czerwca 2017 r. Zarząd MZK 

w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. jest jednoosobowy. 

ZATRUDNIENIE 

Przeciętne zatrudnienie w MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2018 r.  

w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 96,55 , natomiast średnia z całego roku 96,43 w przeliczeniu 

na pełne etaty.  

KOMUNIKACJA 

W roku 2018 MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., świadczyła usługi przewozowe na podstawie 

zawartej  dniu 18.12.2017 r. umowy nr Km.7240.18.2017.PL5 z Gminą Miejską Biała Podlaska,  

w przedmiocie wykonywania usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji 

miejskiej nr „A”; „B”; „C”; „D”; „E”; „F”; „H”; „I” ; „T”, na terenie Miasta Biała Podlaska.  Umowa 

została zawarta na czas określony do 31.12.2027 r. 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. o.o. w omawianym roku świadczyła usługi 

przewozowe. Łączna długość linii wynosiła na koniec 2018 r. 160,4 km.  

Bilety MZK, są dostępne w Punktach Obsługi Pasażera (POP), u kierowcy, a także u kontrahentów  

tj. w sklepach i kioskach, z którymi Spółka zawarła umowy na ich sprzedaż. Ze sprzedaży wszystkich 

biletów w 2018 r. Spółka uzyskała kwotę 3 217 529,74 zł netto. 
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Kursy autobusowe w dni robocze stanowią 82,9% ogólnej ilości wykonanych kursów, w soboty 8,8%, 

w niedziele i święta 8,3% ogólnej ilości kursów. 

Opłaty za usługi przewozowe oraz wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej 

przez Miasto Biała Podlaska, określa uchwała nr XXXVI/20/18 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia  

26 lutego 2018 r. 

W 2018 r. autobusy MZK przewiozły 5 025 683 pasażerów. Podział pasażerów w zależności  

od rodzaju zakupionych biletów i prawa do ulg przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 41. Liczba przejazdów pasażerów w roku 2017 i 2018 z rozróżnieniem rodzaju ulg 

Rodzaj przejazdów  

na podstawie: 

Liczba pasażerów w roku 

2017 struktura 2018 struktura 
2018/2017 

struktura 

            
Bilety normalne      1 172 601    23,2% 1 106 408 22,0% 95,0% 

          
Bilety ulgowe 50%      2 610 799    51,7% 2 423 379 48,2% 93,4% 

          
Karta dużej rodziny        944 020    18,7% 900 724 17,9% 96,0% 

          
Bilety ulgowe 100%        327 128    6,5% 592 172 11,8% 182,2% 

            
Razem    5 054 548    100%  5 025 683    100%   

 

 

Tabela 42. Liczba osób przewiezionych przez autobusy MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.  

w poszczególnych miesiącach 2018 roku   

  

W ramach umowy zawartej pomiędzy MZK a Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej, 

uczelnia zakupiła w roku 2018 bilety okresowe dla studentów za kwotę netto 194 800,93 zł., po 

rozpoczęciu I i II semestru, uruchamiany jest zewnętrzny punkt doładowania BKM na terenie PSW.  

W omawianym roku Spółka zatrudniała 4 kontrolerów biletów, w tym jeden w ramach umowy 

zlecenie oraz jeden zatrudniony w maju 2018 r. Kontrolerzy w 2018 r. wystawili 2 666 wezwań do 

471 486460 771462 706452 666426 931414 924
295 780317 975

367 853
459 226452 897439 470

0
100 000
200 000
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zapłaty za przejazdy bez uprawnień tj. brak ważnego biletu, brak legitymacji szkolnej uprawniającej 

do zniżek itp. Przychody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu wyniosły 146 583,87 zł. 
 

GOSPODARKA TABOREM AUTOBUSOWYM 

 Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., wg stanu na dzień 31.12.2018 

r. dysponowała 31 autobusami, w tym: 

-o dużej pojemności  (100 osób i więcej) - 15 szt.(klasa maxi), dł. od 10,5 do 13 m.b.,   

-średniej pojemności (od 46 do 100 osób) - 16 szt.(klasa midi), dł. od 7,5 do 10,5 m.b.. 

W 2018 r. Spółka sprzedała autobus marki Jelcz, zlikwidowany autobus nie nadawał się do dalszej 

eksploatacji.  

W październiku 2018 r. Spółka nabyła używany autobus marki MAN o pojemności 99 pasażerów.  

Liczba miejsc w autobusach na koniec 2018 r. wynosiła 2 775. 

Podział autobusów wg marek, struktury wiekowej oraz norm ochrony środowiska, przedstawiają 

poniższe tabela. 

Tabela 43. Struktura taboru wg wieku na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Wyszczególnienie 

Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 

ilość struktura ilo ść struktura ilość struktura ilość struktura ilo ść struktura 

do 5 lat 12 41,4% 12 41,4% 12 41,4% 12 41,4% 2 6,5% 

od 6 do 10 lat 12 41,4% 12 41,4% 5 17,2% 5 17,2% 18 58,0% 

od 11 do 15 lat 2 6,9% 2 6,9% 9 31,0% 9 31,0% 9 29,0% 

powyżej lat 15 3 10,3% 3 10,3% 3 10,3% 3 10,3% 2 6,5% 

Ogółem 29 100,0% 29 100,0% 29 100,0% 29 100,0% 31 100,0% 

Średni wiek  w latach 7,3 7,3 9,8 10,6 9,7 

Najstarszym pojazdem, którym dysponuje Spółka, jest autobus marki Jelcz 120M wyprodukowany  

w 1997 roku. Naturalną potrzebą przedsiębiorstwa przewozowego jest odnawianie taboru. 

Opracowania branżowe wskazują, że aby zapewnić bezpieczne wykonywanie usług, a jednocześnie  

w miarę równomiernie rozłożyć koszty utrzymania autobusów, powinno się wymienić w kolejnych 

latach ok. 10% floty. Od roku 2016 wzrosły koszty utrzymania 12 autobusów marki Solbus. 

Tabor, którym dysponuje MZK, jest przyjazny środowisku naturalnemu. 30  autobusów tj. 96,8% 

stanu ogólnego, posiada silniki spełniające normy ekologiczne od Euro 2 do Euro 6,  29 autobusów 

(93,5%) jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskopodłogowe, 

niskowejściowe), 15 autobusów (48,4%) posiada klimatyzację, 16 autobusów (51,6%) wyposażonych 

jest w automatyczną skrzynię biegów. 

 

INWESTYCJE I REMONTY 

Zestawienie wszystkich inwestycji zrealizowanych przez Spółkę przedstawia poniższa tabela. 

 



Strona 56 z 131 
 

Tabela nr 44. Środki trwałe nabyte w 2018 r. 

Lp. Rodzaj inwestycji  Koszt inwestycji /zł/  

1. Termomodernizacja budynku warsztat. z częścią socjalną      1 199 682,28    

2. Termomodernizacja segmentu hali warsztatowej      169 223,30    

3. Termomodernizacja budynku administracyjno-magazynowego     244 767,09    

4. Sprężarka śrubowa CM 5,5-13-500     21 700,00    

5. Wyciag spalin     13 983,83    

6. Wyciag spalin     13 983,83    

7. Wyciag spalin       13 983,83    

8. Wyciag spalin      13 983,83    

9. Rolki hamulcowe RHE-30/6S       63 500,00     

10. Linia diagnostyczna          114 746,00    

11. Instalacja fotowoltaiczna          255 284,56    

12. Autobus MAN LB 69330          225 420,94    

13. Przyrząd GTO - Laser       10 100,00    

14. Zestaw liniałów pomiarowych - zwiększenie wartości          5 060,00    

Razem   2 365 419,49    

 

W 2018 r. zakończono projekt „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego z częścią 

magazynową i halą warsztatową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego za lata 

2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosiła 45% kosztów kwalifikowanych. Celem 

termomodernizacji była poprawa efektywności energetycznej, poprzez wykonanie elementów 

termomodernizacyjnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także wykonanie usprawnień 

ograniczających zużycie energii elektrycznej. 

W 2018 r. Spółka wykonała główne prace dotyczące przebudowy i modernizacji stacji paliw. 

Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2019. 

 

BILANS 

Suma aktywów Spółki na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wynosiła 16 044 337,- zł.  

W stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku, wartość majątku Spółki uległ zmniejszeniu o 451 

417,- zł tj. o 2,7%. Udział majątku trwałego w ogólnej strukturze aktywów uległ zwiększeniu z  76,2% 

do 85,9%, natomiast udział majątku obrotowego uległ zmniejszeniu z 23,8% do 14,1%. 

Rzeczowe aktywa trwałe o wartości 13 552 114,- zł stanowiły 84,5% struktury aktywów ogółem. 

Największy udział w strukturze rzeczowych aktywów trwałych zajmowała pozycja środków 

transportu 62,6%, oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiącej 26,2%. 
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Na pozycję tę składały się między innymi wartość stacji paliw, myjni, placu postojowego. W roku 

obrotowym 2018 Spółka zakupiła i przyjęła z inwestycji środki trwałe o wartości 2 561 777,- zł. 

Pasywa Spółki w stosunku do roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o 2,7% tj. o 451 418,- zł 

głównie na skutek korekty kapitału własnego o ujemny wynik netto za rok 2018. Kapitał własny jest 

głównym źródłem finansowania majątku Spółki, w strukturze pasywów stanowił 80,9%.  

WYNIK FINANSOWY 

Wynik finansowy netto za rok 2018 był stratą na poziomie 689 118,- zł. Poniższy wykres 

obrazuje ukształtowanie się wyniku finansowego wg rachunku zysków i strat w latach 2016-2018. 

Wykres 7. Rachunek wyników 

 

 

 

Ogółem przychody netto ze sprzedaży w roku 2018 wynosiły 3 542 237,- zł.  

Od roku 2017 rozliczenie wykonania usług z tytułu  świadczenie przewozów publicznych 

następuje na podstawie rekompensaty, która pokrywa wynik finansowy na tej dzialalności. W związku 

z powyższym Spółka nie wykazuje już przewozów publicznych jako przychodów z działalności 

operacyjnej z tytułu wykonanych wozokilometrów. Spółka wykazuje w pozostałych przychodach 

operacyjnych należną rekompenasatę w wysokości 7 054 182,-zł w tym otrzymana w roku 2018  

w kwocie 6 492 000,- zł. Należna  nieotrzymana rekompensata to 562 182,- zł  

Spółka uzyskała wpływy z tytułu sprzedaży biletów w wysokości 3 217 530,- zł, są one 

niższe niż w roku ubiegłym o 235 685,- zł tj. o 6,8% tj. Spółka od sierpnia 2017 rozpoczęła sprzedaż 

paliwa dla spółek komunalnych, w roku 2018 z tego tytułu odnotowała przychody w wysokości 321 

525,- zł 

Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 10 933 076,- zł. Koszty 

rodzajowe analizowanego okresu uległy zwiększeniu o 13,6% tj. o kwotę 1 310 807,  zł 

Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu wyniosły 146 584,- zł. W roku 2018 

wystawiono 2 666 wezwań do zapłaty tj o 753 wezwania więcej niż w roku ubiegłym.  

Pozostałe koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 601 344,- zł. Spółka 

w 2018 r. dokonała odpisów aktualizujących należności na niedopłatę rekompensaty za rok 2018  
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w wysokości 562 182,- zł. Spółka nie była obciążona karami umownymi z tytułu wykonywania 

przewozów publicznych. 

 

11. ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ Sp. z o.o. 

 

 Informacje ogólne o stanie Spółki 

 Spółka została utworzona w dniu 01 października 2007 r. w wyniku realizacji uchwały numer 

VII/28/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007 r Dokumentem stanowiącym jest akt 

założycielski spółki Zakład Gospodarki Lokalowej” Spółka z o.o. w formie aktu notarialnego: Rep. A 

nr 6260/2007 z późn. zm. 

 Łączny stan nakładów inwestycyjnych w 2018 r. zamknął się wynikiem 356 058,64 zł.  

W części są to koszty poniesione na inwestycje w okresach poprzednich, w 2018 r. przeprowadzono 

inwestycje w segmencie sieci światłowodowej e-miasto, wymienione w Części II ust 4 niniejszego 

opracowania.  

 Spowolniony proces inwestycyjny spowodowany jest nakładami poniesionymi w latach 

poprzednich i obsługą zaciągniętych na ten cel kredytów. W celu ustabilizowania sytuacji finansowej 

Spółki, w roku 2018 przeznaczono kwotę 2 222 162,33zł. na spłatę zadłużenia.  

 Na remonty bieżące nie posiadające rangi inwestycji wydatkowano kwotę 267 744,02 zł, 

natomiast kwota 143 891,09 zł stanowiła fundusz remontowy wnoszony na rzecz wspólnot 

mieszkaniowych.  

 Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 80 pracowników i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalał o 3 osoby.  

 

Analiza segmentowa poszczególnych profili działalności Spółki 

Działalność w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i mieszkaniowym zasobem Gminy. 

 Działalność obejmuje zadania określone w akcie założycielskim Spółki w zakresie zadań 

własnych gminy: komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Miejskiej, a także działalność nie określoną w akcie założycielskim: 

wynajmu lokali użytkowych, administrowania budynkami Skarbu Państwa oraz budynkami  

o nieustalonym stanie prawnym, objętymi najmem komunalnym, usług zarządu wspólnotami 

mieszkaniowymi.  

 Większość gminnego zasobu mieszkaniowego stanowi własność Spółki, zadania związane  

z utrzymaniem substancji mieszkaniowej stanowią działalność na własny rachunek. 

 Nieruchomości Gminy oraz Skarbu Państwa oddane w zarząd i administrowanie przez Gminę 

Miejską Biała Podlaska określone zostały następującymi umowami powierzenia:  
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• Nr Gn.6845.29.2012.TC3 z dnia 1 marca 2012 r. obejmująca zarządzanie 30 budynkami  

i lokalami oraz utrzymanie porządku i czystości terenów niezabudowanych – 20 działek  

o pow. 45 471m2.  

• Nr Gn.JC.V-72243-1-57/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. dotycząca nieruchomości przy  

ul. Piłsudskiego 38,  

• Nr Gn.6845.66.2012.TC3 z dnia 30 listopada 2012 r. dotycząca nieruchomości przy  

ul. Brzeskiej 41, z dnia 20 lutego 2008r. dotycząca nieruchomości przy ul. Janowskiej 27, 

• Nr Gn.6845.54.2018.BO5 z dnia 31 października 2018 r. dotycząca nieruchomości przy  

ul. Piłsudskiego 15, 

Na dzień 31.12.2018 r.  Spółka dysponowała następującymi zasobami: 

1. lokale mieszkalne  874 sztuk w tym: 

- w budynkach ZGL- 752 sztuk , 

- w budynkach obcych wspólnot mieszkaniowych - 26 sztuk, 

- w budynkach Gminy Miejskiej i innych – 96 sztuk 

W porównaniu z rokiem poprzednim ilość lokali mieszkalnych zmalała o 16, głównie z powodu 

sprzedaży.  

2.  lokale użytkowe 255 sztuk, w tym :  

 - w budynkach ZGL- 117 sztuki, 

 - w budynkach Gminy Miejskiej i innych– 138 sztuki 

W porównaniu z rokiem poprzednim ilość lokali użytkowych uległa zwiększeniu o 2 (Piłsudskiego 

15). 

 Zagospodarowanie pod wynajem lokali użytkowych obejmuje 95% powierzchni.  

 Lokale mieszkalne nadające się do zamieszkania były wynajęte w 98%. Na chwilę obecną 

lokali mieszkalnych gotowych do zasiedlenia pozostaje 7, natomiast wymagających remontu 14.  

 Politykę mieszkaniową gminy wyznacza Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem 

Mieszkaniowym Miasta Biała Podlaska na lata 2015-2020 przyjętym uchwałą Nr X/71/15 Rady 

Miasta Biała Podlaska z dnia 28 sierpnia 2015 r.  

 Zgodnie z Programem gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym miasta Biała Podlaska  

w całości zajmuje się Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o., źródłem finansowania jest budżet 

Spółki, na który składają się czynsze z lokali mieszkalnych oraz przychody z gospodarki poza 

mieszkaniowej.  

 Polityka czynszowa w roku 2018 nie odpowiadała założeniom Programu zapewniającym 

ekonomicznie prawidłową gospodarkę lokalami, najwyższy czynsz za najem mieszkania wynosił 

4,72zł/m2, co stanowi 1,8 % kosztów odtworzenia w skali roku a najniższy 0,98 zł/m2 co daje 0,35% 

wartości odtworzeniowej.  

 Postulowana w Programie konieczność ustalenia stawki czynszu lokali w budynkach 

wyposażonych we wszystkie media na poziomie 3% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni 
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użytkowej lokalu została wprowadzona jedynie w przypadku nowo wybudowanych budynków tj. przy 

ul. Jana II Kazimierza 2 (6,89zł/m2) i budynków po rewitalizacji (ul. Moniuszki: 7,73 zł/m2 i ul. 

Jatkowa 8,13 zł/m2).  

 Stawki czynszu ustalane są zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki na 

podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Obowiązuje Zarządzenie Nr 22/13 z dnia 

15 lutego 2013 r., od tego roku stawki nie były waloryzowane.  

 Według zapisów Programu przewiduje się w kolejnych latach systematyczny spadek lokali 

mieszkalnych, w związku z wykupem ich przez najemców, lub rozbiórkami budynków w złym stanie 

technicznym.  

 Do końca roku 2018 sprzedaż mieszkań w ramach realizacji Uchwały  Nr VIII/48/15 Rady 

Miasta Biała Podlaska z dnia 29 maja 2015 r. zamknęła się liczbą 298, w roku 2018 sprzedano  

15 mieszkań, wynik finansowy w tymże roku zamknął się stratą 366 388,16zł z tego tytułu. W chwili 

obecnej sprzedaż jest kontynuowana.  

 W 2018 roku zanotowano spadek przychodów z czynszów z lokali mieszkalnych o 3%  

w stosunku do roku 2017, a ogółem w segmencie mieszkaniowym odnotowano stratę w kwocie 

523 431,16zł.  

 Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego 

dysponowane są inne przychody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym, tj. z czynszów 

lokali użytkowych będących własnością Spółki, zyski z wynajmu pomieszczeń gospodarczych oraz 

wpływy z zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.  

 Wynajem lokali użytkowych odbywa się co do zasady w drodze przetargowej. W 2018 r. 

zanotowano spadek przychodów z czynszów z lokali użytkowych o 4% w stosunku do roku 2017.  

 Oddzielną grupę przychodową, która finansuje utrzymanie mieszkaniowego zasobu miasta jest 

administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi. Działalność ta nie mieści się w zakresie zadań 

użyteczności publicznej, lecz wynika z przepisów ustawy o własności lokali, która przewiduje 

pełnienie zarządu bezpośrednio przez współwłaścicieli. W 2018 r. Spółka zarządzała 49 wspólnotami 

mieszkaniowymi z 970 lokalami wykupionymi przez byłych lokatorów. Spółka w ramach 

podpisanych umów wykonuje czynności administrowania, konserwacji bieżącej oraz utrzymania 

czystości nieruchomości 

 Działalność ta, na koniec roku 2018 osiągnęła wynik na poziomie 8% przychodów. 

 Reasumując sytuację finansową segmentu mieszkaniowego przy prognozowaniu strony 

przychodowej możemy zaobserwować zahamowanie wpływów z tego tytułu, przy jednoczesnym 

wzroście kosztów związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, z uwagi na wiek i stan 

techniczny budynków pozostałych w zasobie. Osiągane przychody z wyżej wymienionych tytułów 

zabezpieczyć mogą jedynie najpilniejsze potrzeby utrzymania obiektów w stanie niepogorszonym, 

doraźnych napraw i likwidacji awarii. Natomiast możliwości finansowania o charakterze 

inwestycyjnym na „odmłodzenie” zasobu ograniczone są koniecznością spłaty wcześniej 
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zaciągniętych zobowiązań, koniecznością zabezpieczenia nakładów generującą potrzebę poszukiwania 

nowych źródeł dochodów lub zewnętrznych mechanizmów finansowania.  

 W 2018 r. w zasobach mieszkaniowych Spółka wykonała następujące prace: 

- wykonanie remontów dachów w 2 budynkach mieszkalnych,  

- usunięcie zagrożenia związanego ze zły stanem elewacji budynku przy ul. Plac Wolności 19,  

- remont ściany zewnętrznej budynku przy ul. Prostej 25,  

- remonty lokali mieszkalnych (15szt.) 

- konserwacje i naprawy na terenie lotniska,  

- remonty i przystosowanie na potrzeby wynajmujących lokali użytkowych przy ul. Łaziennej 3  

(2 lokale), Brzeskiej 41 (15 lokali),  

- realizacja uchwał Wspólnot mieszkaniowych w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej  

w częściach wspólnych, wymiana elementów instalacji zimnej i ciepłej wody, pionów instalacji 

kanalizacji sanitarnej, wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych, przebudowa przyłącza kanalizacji 

sanitarnej,  

- usuwanie awarii, wykonywanie prac konserwacyjno – remontowych w budynkach 

administrowanych przez Spółkę wraz z pełnieniem całodobowego dyżuru,  

 W ramach zadań zleconych na zewnątrz: 

- wykonanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Moniuszki 11,  

- wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Piłsudskiego 38,  

- wykonanie dokumentacji naprawy ściany budynku ul. Moniuszki 4A 

 Realizacja Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych zlecona na zewnątrz wykonano:  

- malowanie elewacji ul. Sidorska 99,  

- likwidacja zastropienia dawnego składu opału kotłowni w budynku przy ul. Al. 100-lecia 35,  

- wyrównanie terenu nieutwardzonego pomiędzy budynkami Piłsudskiego 45, Piłsudskiego 47  

i Sitnicka 24.  

- malowanie ganków i zejść do piwnicy budynku Sikorskiego 3A 

- przełożenie chodnika przy budynku ul. Kolejowa 40 

- wykonanie dokumentacji budowy garaży – Wspólnota Mieszkaniowa Szarych Szeregów 22,  

- naprawa i konserwacja części połaci dachowej w budynku ul. Terebelska 47,  

- wykonanie instalacji domofonowej w budynku ul. Terebelska 47C 

 W 2018 r. Spółka uczestniczyła również w realizacji programu Mieszkanie Plus dotyczącego 

wybudowania trzech bloków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana III Sobieskiego. 

 Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji Spółka administruje nieruchomościami.  
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Działalność w zakresie budowy, utrzymania i konserwacji dróg, ulic placów oraz sygnalizacji 

świetlnej na terenie miasta 

 Działalność Spółki w tym segmencie obejmuje dokonywanie kontroli dróg i obiektów 

mostowych, konserwacje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i utrzymaniu nawierzchni dróg 

miejskich (remonty cząstkowe) wraz z malowaniem pasów i znaków drogowych poziomych oraz 

kontrolę i naprawę oznakowania pionowego. Zakres robót reguluje aktualnie umowa o charakterze 

cywilnoprawnym zawarta z Gminą Miejską Biała Podlaska w dniu 29.12.2017 r. nr 

DK.272.28.2017.IHR4.  

 Działalność ta, na koniec roku 2018 zamknęła się wynikiem dodatnim na poziomie 7% 

przychodów. 

 W roku 2018 Spółka w tym zakresie wykonała: 

- malowanie dróg – 11 000 m2 linii oznakowania poziomego 

- remonty chodników ok. 1400 m2 

- budowa nowych chodników ok. 600 m2   

- remonty cząstkowe nawierzchni ulic ok. 250 m2 ubytków 

- remonty nawierzchni jezdni betonowych ok. 1300 m2  

- remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych ok. 800 m2  

- oznakowanie poziome grubowarstwowe ok. 500 m2  

- stałe utrzymanie w sprawności sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych i pionowego oznakowania 

dróg, 

- montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  

- konserwacja boisk z nawierzchnią sztuczną i naturalną ok. 25 usług dla jednostek miejskich  

i podmiotów zewnętrznych, 

- remonty chodników i nawierzchni z kostki na terenie obiektów administrowanych przez ZGL 

(budynków Spółki, Gminy Miejskiej i Wspólnot Mieszkaniowych).  

 

Działalność w zakresie targowisk i hal targowych. 

 Od 2011 roku działalność Spółki obejmuje zarządzanie targowiskami miejskimi na podstawie 

Uchwały Nr VI/11/2011 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r.  zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na 

terenie miasta Biała Podlaska. Natomiast uchwała nr XII/84/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia  

27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru 

oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa wyznacza 

Zakład Gospodarki Lokalowej jako inkasenta opłaty targowej.  

 W kolejnych latach działalności Spółka notuje dodatni wynik finansowy w tym segmencie 

działalności na poziomie 10% wartości przychodów.  
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 W roku 2018 Gmina Miejska Biała Podlaska przeprowadziła inwestycję budowy wiaty pod 

sprzedaż produktów rolno-spożywczych na targowisku przy ul. Al. 1000-lecia. Zakład, w związku  

z inwestycją poniósł również nakłady m.in. związane z wykonaniem ogrodzenia i dostosowania 

ciągów pieszo – jezdnych do części objętej projektem, a także koszty związane z organizacją handlu 

poprzez wyznaczenie miejsc handlowych na terenie objętym projektem. 

 W przypadku targowiska przy ul. Janowskiej w 2018 r. ZGL Sp. z o.o. przeprowadził remont 

40 szt. stołów do handlu.  

 

Działalność w zakresie teleinformatycznej sieci światłowodowej e-miasto 

 Od 01 sierpnia 2013r. Spółka przejęła infrastrukturę sieci teleinformatycznej E-miasto, 

uzyskała status „europejskiego operatora LIR2” z uprawnieniem nadawania indywidualnych numerów 

IP.  

 Działalność ta, na koniec roku 2018 zamknęła się wynikiem dodatnim na poziomie 5% 

przychodów. Zważywszy na intensywność postępu technologicznego i konieczność zapewnienia 

sprawności oraz bezpieczeństwa infrastruktury, koszty utrzymania oraz niezbędne nakłady 

inwestycyjne mogą ulegać wzrostowi, niezbędne jest poszukiwanie źródeł dochodów pozwalających 

na stały rozwój i optymalne wykorzystanie sieci.  

 W ramach swojej działalności Spółka wykonuje zadania w następującym zakresie: 

- usługi dostępu do sieci internetowej jednostek Gminy Miejskiej (Urzędu Miasta, Spółek, szkół, 

przedszkoli, MOPS, Straży Miejskiej i in.), 

- transmisji danych na potrzeby monitoringu miejskiego, 

- transmisji danych na potrzeby telefonii VOIP dla jednostek podległych Urzędu Miasta, 

- administrowania siecią LAN w miejskich jednostkach edukacyjnych,  

- świadczenia usług dostępu do internetu w ramach programu „E-wykluczeni” wraz z serwisowaniem 

klientów,  

- świadczenia usług dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych i biznesowych,  

 W 2018 r. ZGL wykonał następujące zadania: 

- Rozbudowa sieci światłowodowej w ulicy Koncertowej, Lipowej oraz podłączenie do sieci 

budynków z programu Mieszkanie Plus przy ul. Jana III Sobieskiego,  

- Modernizacji systemu technologicznego związanego ze świadczeniem usług internetowych,  

- Usługi na rzez spółek miejskich i szkół w zakresie sieci i instalacji internetowych,  

 

Pozostała działalność 

W 2018r. ZGL Spółka z o.o. wykonywał: 

- administrowanie boiskiem pełnowymiarowym ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy ul. 

Piłsudskiego 38 zgodnie z umową nr Gn.6845.74.2017.BO5 z 01.06.2017 r. 
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- sprzątanie i odśnieżanie peronów przystanków autobusowych (szt. 84) oraz wywóz nieczystości  

z koszy ulicznych (szt. 187), 

- mechaniczne odśnieżanie chodników w okresie zimowym o pow. 18 675m2, ręczne odśnieżanie 

chodników o pow. 4813m2, ręczne zamiatanie chodników o pow. 14 843 m2, mechaniczne zamiatanie 

chodników o pow. 20 155 m2.  

 W roku 2018 Spółka notuje dodatni wynik finansowy w tramach tej działalności na poziomie 

3,5% wartości przychodów.  

 

12. ZAKŁAD  PRODUKCYJNO – HANDLOWY „ZIELE Ń” SPÓŁKA  

Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ  W  BIAŁEJ PODLASKIEJ   

 

 Informacje podstawowe  

 

Cel i przedmiot działalności spółki – zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych 

Gminy przez świadczenie usług publicznych w zakresie : 

- zieleni gminnej i zadrzewień 

- utrzymania czystości i porządku. 

Przedmiot działalności. 

Działalność podstawowa spółki -działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 

zieleni. a dodatkowo: 

- Rozmnażanie roślin; 

- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; 

- Roboty związane z budową dróg i autostrad; 

 - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; 

- Przygotowanie terenów pod budowę; 

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

- Działalność w zakresie architektury; 

- Pozostałe sprzątanie; 

- Pogrzeby i działalność pokrewna. 

 Zatrudnienie.                                                                                                                                                      

Przeciętne zatrudnienie w spółce Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zieleń” Sp. z o. o. w  Białej 

Podlaskiej w roku 2018 wyniosło w etatach 42,26. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku 

wynosił 49 osób.                                                                                                                                                                         

Przychody spółki  za rok 2018 wyniosły netto 3 895 155,10 złotych.                                                                                         

1. Konserwacja terenów zieleni . Wartość sprzedaży w roku 2018 w tym dziale przychodów wyniosła 

netto 1 124,14 tys. złotych.                                                                                                                                               

W roku 2018 zakres prowadzonych prac zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miejską obejmował 
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powierzchnię 44,15 ha. Były to następujące obiekty:                                                                                                                          

- trawniki  239 108,0m² ;                                                                                                                                                                 

- parki   129 825,0m² ;                                                                                                                                                                  

- skwery   31 312,0m² ;                                                                                                                                                          

- kwietniki sezonowe       2 046,0m² ;                                                                                                                                             

- kwietniki wieloletnie       6 190,5m² ;                                                                                                                               

- różanki    121,5m² ;                                                                                                                                                                          

- byliniaki   495,3 m²;                                                                                                                                                                                                  

- pasy izolacyjne  32 440,0m²;                                                                                                                                            

- żywopłoty o długości      1 172,7mb.                                                                                                                                                                         

2) Uprawa terenów zieleni. Przychody z tej działalności w roku 2018 wyniosły netto 894,66 tys. zł  . 

Jest to drugi pod względem wielkości dział firmy. Załoga w omawianym roku prowadziła roboty 

ogrodnicze na obiekcie Tłoczni i Pomiarowni Gazu w Kondratkach, na podstawie umowy zawartej na 

czas nieokreślony z firmą System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie. 

Dodatkowo wykonywane były prace związane z zakładaniem i pielęgnacją ogrodów przydomowych 

w Białej Podlaskiej, a także Terespolu, Kaliłowie, Dobryniu, Jagodnicy, Łosicach, Rakowiskach. 

Największą realizacją z 2018 r. było wykonanie zieleni parkowej w ramach inwestycji „ Ochrona  

 i zachowanie zabytkowego parku na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Międzyrzecu 

Podlaskim”. Prace dotyczyły: wykonania trawników dywanowych i łąk kwietnych na pow.11 tys. m2, 

sadzenia drzew liściastych i iglastych w ilości 488 szt. w formie soliterów oraz uzupełnienie 

zabytkowych szpalerów,  sadzenia krzewów liściastych i iglastych 2 709 szt.,  nasadzenia żywopłotów  

z roślin bukszpana i grabu, 5 886 szt.,  obsadzenia runa parkowego bylinami  w ilości 2 060 szt.,  

sadzenie pnączy przy konstrukcjach drewnianych 22 szt.,  wykonania systemu automatycznego 

nawadniania trawników dywanowych i rabat kwiatowych linią kroplującą - 18 sekcji.   Łączna wartość 

tego zadania wyniosła netto 378 tys. złotych. 

3) Produkcja kwiaciarska. W roku 2018 przychody spółki z produkcji kwiaciarskiej wyniosły netto 

177,15 tys. zł . Cykl produkcji szklarniowej roślin produkowanych w spółce „Zieleń”:  hortensje 

ogrodowe - wnoszone do szklarni w grudniu, sprzedaż marzec – kwiecień;  kwiaty rabatowe – siew 

w styczniu – marcu, wynoszone do hartowania i sadzenie na miejsce stałe po połowie maja;  kwiaty 

balkonowe - zakup sadzonek w marcu, sprzedaż maj - lipiec; kwiaty doniczkowe - rozmnażane  

i produkowane cały rok;  chryzantemy - zakup sadzonek w maju, sprzedaż na 1 listopada; poinsecje- 

zakup i sprzedaż listopad – grudzień 

4) Produkcja szkółkarska. Przychody w roku 2018 wyniosły netto 140,94 tys. zł .  Dotyczy  sprzedaży 

materiału wyprodukowanego w spółce oraz  zakupionych  w profesjonalnych szkółkach sadzonek 

młodzieży szkółkarskiej przeznaczonych do dalszej uprawy. 
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5) Obsługa miasta. W roku 2018 sprzedaż w tym dziale wyniosła netto 552,61 tys. zł.  Zadania 

realizowane w ramach tej działalności są określone w umowach podpisanych z Gminą Miejską  

i dotyczą: 

- sprzątania i koszenia terenów miejskich;    

- konserwacji ławek parkowych i urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw; montażu 

oświetlenia świątecznego;  

- sprzątania parkingów  i pasów drogowych;   

- bieżącego utrzymania chodników, zjazdów i obiektów mostowych;    

- montażu nowych i naprawy tablic z nazwami ulic i koszy na śmieci;    

- utrzymania przepustów i rowów odwadniających;   

- czyszczenia i naprawy odwodnienia liniowego ACO;    

- naprawy słupków żeliwnych, łańcuchów i barierek ochronnych;   

- czyszczenia wysepek kanalizujących ruch na jezdniach;    

- usuwania skutków wypadków drogowych i zabezpieczania tych miejsc;   

- okolicznościowego dekorowania ulic flagami 

6) Punkt sprzedaży. W omawianym roku przychody w dziale Punkt Sprzedaży wyniosły netto 214,07 

tys. zł. Aktualnie asortyment punktu sprzedaży jest szeroki i oprócz roślin obejmuje- donice: 

ceramiczne, gliniane, z tworzyw sztucznych i włókna szklanego- nasiona kwiatów i warzyw, 

mieszanki trawnikowe- cebule, bulwy, kłącza roślin wieloletnich; - ziemię ogrodniczą, torf, podłoża 

do sadzenia roślin; zrębki drewniane i korę sosnową- nawozy, narzędzia ogrodnicze i środki ochrony 

roślin;- agrowłókniny, folie i tunele; - kamień ogrodowy i kruszywa różnych frakcji;  osłonki na 

drzewa, podpory bambusowe- sprzęt do nawadniania: zraszacze, linie kroplujące, pompy do oczek- 

znicze i kwiaty sztuczne 

7) Cmentarz komunalny. Sprzedaż na cmentarzu komunalnym w roku 2018 wyniosła netto 525,61 tys. 

zł. Umowa z Gminą Miejską  z dnia 1 lipca 2015 r. na administrowanie cmentarzem komunalnym 

zlokalizowanym przy ulicy Cmentarnej w Białej Podlaskiej określa zadania spółki:  

- prowadzenie ksiąg cmentarnych i ewidencji grobów i zmarłych,  oznakowanie kwater, 

- wykonywanie pochówków i ekshumacji, 

- przygotowywanie terenu pod nowe miejsca pochówku, 

- utrzymanie w czystości i porządku cmentarza: sprzątanie, koszenie, grabienie, odśnieżanie alejek  

w okresie zimowym, pielęgnacja drzew i krzewów, 

- odchwaszczanie i remonty chodników i alejek, 

- ewidencja i przekazywanie opłat na rzecz Gminy Miejskiej,  

- nadzorowanie prac zewnętrznych firm usługowych, 

- zakup, ustawianie i remont pojemników na śmieci (zbieranie i wywóz odpadów), 

- wynajem kabin sanitarnych z serwisem w okresie1 listopada, 
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- organizacja mszy świętych 1 i 2 listopada (składanie i rozkładanie ołtarza, namiotów oraz 

konfesjonałów), 

- utrzymanie obiektów infrastruktury (wymiana kranów w punktach czerpalnych, czyszczenie 

studzienek chłonnych, obsługa instalacji wodnej, naprawy oświetlenia).  

8) Oczyszczanie miasta. Wartość przychodów z tego zakresu w roku 2018 wyniosła 211,95 tys. zł. 

netto. Ta działalność spółki dotyczy utrzymania czystości, a dokładnie wywozu odpadów z miejskich, 

koszy ulicznych, oczyszczenia terenu wokół  ich otoczenia przez 5 dni w tygodniu, porządkowania 

poprzez zamiatanie, zbieranie śmieci, odchwaszczanie całej powierzchni i odśnieżania w okresie 

zimowym miejskich peronów przystanków  autobusowych przez 6 dni w tygodniu. Koszty związane  

z transportem i ze składowaniem odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ulicy 

Ekologicznej w Białej Podlaskiej  pokrywa spółka.  

9) Grobownictwo. Wielkość przychodów z tej działalności w roku bilansowym 2018 wyniosła 10,99 

tys. zł.  Jest to dział dotyczący prac wykonywanych przez pracowników na obiektach miejsc pamięci 

narodowej. Na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska znajduje się ich kilkanaście. Obiekty, na 

których wykonywano roboty pielęgnacyjne i porządkowe w omawianym roku to:  Miejsce Straceń na 

Placu Wolności, pomnik Sybiraków, pomnik w lesie Hola i Powstańców z 1863r., pomnik żołnierzy 

34- Pułku Piechoty przy ulicy Warszawskiej, groby wojenne na cmentarzu katolickim, cmentarz 

jeńców włoskich, cmentarz jeńców radzieckich i jeńców niemieckich. Prace realizowane  

w omawianym roku dotyczyły:  sprzątania i pielęgnacji zieleni, prac remontowo – budowlanych, 

sadzenia i pielęgnacji kwiatów sezonowych, okolicznościowej dekoracji grobów, pomników  

i cmentarzy wojennych na Święto Zmarłych 

10) Usługi projektowe. Jest to działalność gospodarcza spółki, która w roku 2018 przyniosła przychód 

w wysokości netto 2,19 tys. zł.  By wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów proponujemy wykonanie 

projektu zagospodarowania terenu i zieleni. Nasza praca oprócz koncepcji zawiera  jednocześnie  

wizualizację  i szacunkową wycenę inwestycji opartą na kosztorysie. Każde zlecenie ze względu na 

różny charakter prac potrzebnych do realizacji traktowane jest indywidualnie. 

 

13. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. 

Nazwa Spółki: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Spółka może używać nazwy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. lub skróconej nazwy 

PEC Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

Siedziba Spółki: Siedzibą Spółki jest województwo lubelskie, powiat Biała Podlaska, gmina Biała 

Podlaska miejscowość Biała Podlaska ul. Pokoju 26 (kod pocztowy 21-500 ) 

Obszar działania: Miasto Biała Podlaska 

Forma Spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną zgodnie  

z prawem polskim 

Czas trwania:  Nieograniczony 
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Założyciel Spółki: Gmina Miejska Biała Podlaska 

Geneza Spółki: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa o nazwie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

w Białej Podlaskiej  z dniem 1 marca 1995 r. 

Przedmiot działania: produkcja oraz świadczenie działalności handlowej i usługowej w kraju i za 

granicą ze szczególnym uwzględnieniem następujących działalności sklasyfikowanych na podstawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w zakresie działalności podstawowej: 

- wytwarzanie z zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze  do układów klimatyzacyjnych  

w zakresie działalności pomocniczej: 

1)  rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych  

2)  przygotowanie terenu pod budowę  

3)  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych , 

4)  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  i klimatyzacyjnych, 

5)  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,  

6)  pozostałe badania i analizy techniczne,  

7)  sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 

8)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  i targowiskami. 

 

Kapitał zakładowy: 14.117,500,00 zł (słownie: czternaście milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset 

złotych) i dzieli się na 28 235 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć udziałów) 

po 500 zł (pięćset złotych) każdy. 

Władze Spółki 

1) Zgromadzenie Wspólników 

2) Rada Nadzorcza 

3) Zarząd Spółki 

 Zgromadzenie Wspólników 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełnił Prezydent Miasta Biała Podlaska.  

Rada Nadzorcza 

W 2018 r. Rada Nadzorcza X kadencji działała w trzyosobowym składzie: Pan Maciej Franciszek 

Rudnicki, Pan Piotr Tutak, Pan Marcin Jadwiszczok. 

Zarząd Spółki  

Jednoosobowy Zarząd spółki został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 12/2005 z dnia 8 czerwca 

2005 r. Funkcję Prezesa Zarządu Rada powierzyła Panu Aleksandrowi Kompie. 

 

  Podstawy prawne działalności gospodarczej przedsiębiorstwa związane z zaopatrzeniem w ciepło 

PEC Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na 

podstawie udzielonych koncesji w zakresie: 
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� wytwarzania ciepła – decyzja z dnia 1 września 1998 r. Nr WCC/19/242/U/1/98/RG  

z późniejszymi zmianami, 

� przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja z dnia 1 września 1998 r. Nr PCC/19/242/U/1/98/RG  

z późniejszymi zmianami. 

W roku obrotowym 2018 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. obowiązywały trzy 

taryfy dla ciepła: 

1) Od 01 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. obowiązywała taryfa dla ciepła wprowadzona  

do stosowania z dniem 15 listopada 2017 r. zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki Nr OLB.4210.22.2017.AGO z dnia 17 października 2017 r. opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3960 z dnia 18 października 2017 r.  

2) Od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. obowiązywała taryfa dla ciepła zatwierdzona 

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.9.2018.AGO  z dnia 10 sierpnia 2018 

r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3741  z dnia  

13 sierpnia 2018 r. 

Struktura organizacyjna 

Na zamieszczonym schemacie zaprezentowano strukturę organizacyjną Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. 
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Rysunek 1. Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej 

Podlaskiej 

Miejska sieć ciepłownicza i węzły cieplne  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w roku 2018 eksploatowało sieć ciepłowniczą  

i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości 64,93 km (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku). 

Długości sieci ciepłowniczych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych za lata 2017 – 2018 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 45. Zestawienie sieci wyrażone w kilometrach według rodzajów za lata 2016– 2018 

Rok 

Sieci ciepłownicze (wysokich 

parametrów) 

Zewnętrzne instalacje odbiorcze 

(niskich parametrów) 
Razem 

[km] [km] [km] 

2016 47,06 17,60 64,66 

2017 47,59 17,61 65,20 

2018 50,51 14,42 64,93 

 

Sieć ciepłownicza wykonana w technologii tradycyjnej tj. kanałowej i napowietrznej w 2018 r. miała 

długość 20,84 km. Sieć ciepłownicza wykonana w technologii rur preizolowanych to 29,67 km, tj. 

58,74% długości ogółem. Zewnętrzne instalacje odbiorcze wykonane w technologii tradycyjnej – 

kanałowej miały łączną długość 6,21 km zaś w technologii rur preizolowanych 8,21 km. Łączna 

długość zewnętrznych instalacji odbiorczych w systemie ciepłowniczym miasta Biała Podlaska 

wynosiła: 14,42 km. Pojemność zładu sieci ciepłowniczych na koniec 2018 roku wynosiła 3 572,6 m3. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. spółka dostarczała ciepło do 358 węzłów cieplnych. Ze 188 szt. własnych 

węzłów cieplnych Spółki 50 szt. to węzły jednofunkcyjne, natomiast 138 szt. to węzły dwufunkcyjne. 

 Produkcja i dystrybucja ciepła 

 Produkcja energii cieplnej 

W 2018 r. w przedsiębiorstwie wytworzono 580 473 GJ energii cieplnej zużywając 

27 255 Mg miału II A o średniej kaloryczności 23,87 MJ/kg. Tabela poniżej zawiera dane ilości 

paliwa umownego na jednostkę produkcji za lata 2016 – 2018 wyrażone 

w kgpu/GJ. 

Tabela 3. Ilość paliwa umownego na jednostkę produkcji za lata 2015– 2017 

Rok Razem K-1 [kgpu/GJ] 

2016 42,1 

2017 39,4 

2018 38,2 

Wskaźnik zużycia paliwa umownego zmniejszył się o wartość 1,2 kgpu/GJ, 
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tj. o 3,04% w stosunku do roku poprzedniego.  

Dla potrzeb produkcji energii cieplnej w 2018 r. w ciepłowni K-1 zużyto łącznie 

2 164,35 MWh energii elektrycznej. Dla potrzeb wytwarzania ciepła zużycie jednostkowe energii 

elektrycznej w kWh/GJ wyniosło w 2018 r. 3,73 kWh/GJ przy zużyciu 3,83 kWh/GJ w roku 2017. 

Wskaźnik ten  zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,10kWh/GJ.  

 

Dystrybucja energii cieplnej. 

W roku 2018 podobnie w latach ubiegłych system ciepłowniczy pracował w oparciu o Program Pracy 

Sieci Ciepłowniczej (PPSC). PPSC opracowano z wykorzystaniem narzędzia do modelowania 

matematycznego obiektów fizycznych EC GIS. Program opracowano w oparciu o moce zamówione 

przez Odbiorców oraz wiedzę praktyczną i teoretyczną służb technicznych przedsiębiorstwa. Służby 

techniczne kontrolowały dopasowanie parametrów wynikające z programu pracy do aktualnych 

potrzeb systemu ciepłowniczego. Zapotrzebowanie na ciepło jest zależne od temperatury zewnętrznej. 

W zależności od zmian temperatury zewnętrznej i potrzeb systemu korygowano na bieżąco wartości 

zadane temperatury czynnika z ciepłowni. 

PEC Sp. z o. o zaopatruje w energię cieplną 313 odbiorców na podstawie podpisanych umów 

sprzedaży ciepła. Do największych należą: Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA”, 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „KOLEJARZ”, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, 

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o., Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II oraz 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Terebelska II”. 

W 2018 r. sprzedano 480 772 GJ energii cieplnej. Sprzedaż była mniejsza o 19 689GJ,   tj. o 3,93% od 

sprzedaży w 2017 r.  

Odbiorcy ciepła zostali podzieleni na grupy według zakresu świadczonych usług. Odbiorcy ciepła 

przyłączeni do sieci ciepłowniczej są zasilani z indywidualnych węzłów cieplnych, obsługujących 

jeden budynek oraz z grupowych węzłów cieplnych obsługujących więcej niż jeden budynek. 

Indywidualne i grupowe węzły cieplne są własnością PEC lub odbiorców. W przypadku czterech 

węzłów cieplnych Spółka prowadzi eksploatację i konserwację w ramach zawartych umów o dostawy 

ciepła.  

Przeciętne zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej  

w 2018 r. wyniosło 136,09 et. i zmniejszyło  się w stosunku do 2017 r. o 6,1 et.  Stan zatrudnienia na 

dzień 31.12.2018 r. wynosił 132 osoby. 
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Część III – Realizacja uchwał Rady Miasta 
 

1. Uchwała z dnia 27 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii 

Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020  

(z perspektywą do 2030 roku) 

 

Rada Miasta Biała Podlaska uchwałą nr XII/91/15 z dnia 27 listopada 2015 r. przyjęła Zintegrowaną 

Strategię Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020  

(z perspektywą do 2030 roku)[dalej: Strategia]. Strategia składa się z czterech zasadniczych części  

(tj. analityczno – diagnostycznej, strategicznej, wdrożeniowej oraz podsumowania) i obejmuje okres 

do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). W części analityczno – diagnostycznej dokonano syntetycznej 

diagnozy obszaru określając jego potencjał i bariery oraz szanse rozwojowe. W części strategicznej 

wyznaczono wizję obszaru oraz misję partnerskich samorządów określając jednocześnie cele 

strategiczne i operacyjne oraz spójność z dokumentami strategicznymi na poziomie wspólnotowym, 

krajowym i regionalnym. Część wdrożeniowa zawiera plan operacyjny składający się z zestawienia 

kierunków działań, jakie zostaną podjęte w ramach przewidzianych celów operacyjnych Strategii.  

Zgodnie ze Strategią misją partnerskiego działania samorządów Miasta Biała Podlaska i Gminy Biała 

Podlaska jest tworzenie dogodnych warunków do osiągnięcia specjalizacji obszaru w zakresie 

gospodarczym oraz zapewnienie lokalnej społeczności wysokiego poziomu życia. Zgodnie z wizją  

w 2020 roku Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska pełni rolę ważnego ośrodka rozwoju  

w Polsce Wschodniej dzięki rozwijającym się specjalizacjom gospodarczym generujących więcej 

miejsc pracy, a także lepszym warunkom do życia, pracy i prowadzenia biznesu.  

W Strategii obowiązuje hierarchiczny układ celów, składający się z trzech poziomów: 

- wizji obszaru – stanowiącego cel nadrzędny działań strategicznych do osiągnięcia do 2030 r.; 

- cele strategiczne, czyli priorytety, pozwalających na strategiczne ukierunkowanie 

działań obszaru w dłuższym horyzoncie czasowym (do 2030 roku); 

- celów operacyjnych, uszczegóławiających cele strategiczne i będących podstawą do zaplanowania 

działań realizacyjnych do 2020 roku. 

 

Poniżej zaprezentowano obszary priorytetowe, w ramach których podejmowane są działania 

operacyjne, służące realizacji przyjętej misji i wizji rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Biała Podlaska do 2030 roku. Kolejność prezentowanych priorytetów nie stanowi o hierarchii ich 

ważności lub kolejności wdrażania. 
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Określone cele strategiczne są realizowane poprzez konkretne projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne 

zawarte w indykatywnym wykazie stanowiącym zał. nr 5.4. Strategii. Poniżej przedstawiono 

zestawienie realizowanych w 2018 r. projektów nieinwestycyjnych Opis działań inwestycyjnych i ich 

powiązanie z celami Strategii został przedstawiony w części IV. 

 

Projekty nieinwestycyjne realizowane w 2018 roku: 

 

1) „Kliknij i edytuj swoją przyszłość”.  

W czasie realizacji projektu odbyło się 26 mobilności  kadry kierowniczej oraz nauczycieli do krajów 

UE oraz zrealizowano kursy metodyczne związane z nauczaniem przy użyciu nowoczesnych 

technologii.  

Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 

Podlaska na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2030 roku) [dalej: Strategia MOF] realizowane  

w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Biała Podlaska. 

2) „Fachowcy z Brzeskiej!”  

W projekcie realizowane były następujące zadania:  

− organizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawców, 

− doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego, 

− wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, 

− dodatkowe zajęcia specjalistyczne. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

3) „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” 

W ramach projektu realizowane były zajęcia przyrodnicze, zajęcia z matematyki, języka angielskiego, 

zajęcia rozwijające zainteresowania z programowania, grafiki komputerowej i wideo. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

4) „Znam więc lubię!”  

W ramach projektu realizowano następujące działania: 

− zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i matematyki,  

− zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się językiem obcym (angielskim, rosyjskim, 

niemieckim), 

− zajęcia rozwijające w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,  

− zajęcia z chemii, matematyki i fizyki, 
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− zajęcia specjalistyczne, tj.: zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, terapia kranio-sakralna, zajęcia 

z terapii logopedycznej, socjoterapia,  

− zajęcia z informatyki dla uczniów z orzeczeniami i opinią PPP,  

− zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

− szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. Projekt realizowany w ramach 

Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

5) „Dobra szkoła - lepsza przyszłość” 

W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia edukacyjne, doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

Nauczyciele podwyższali swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Doposażono w sprzęt  

i pomoce dydaktyczne pracownie ICT oraz pracownię przedmiotów przyrodniczych. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

6) „Mogę więcej!” 

W ramach projektu zrealizowano: 

− zajęcia rozwijające w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i j. angielskiego 

− zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego 

− zajęcia specjalistyczne  

− zajęcia wyrównawcze wspomagające rozwój ucznia  

− szkolenia kadry nauczycielskiej: kurs posługiwania się tablicą interaktywną, diagnostyka  

i terapia neurologopedyczna oraz terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami 

funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

7) „Szkoła kopalnią diamentów” 

W ramach zadania odbyły się:  

− zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: zajęcia przyrodniczo-komputerowe, matematyczno-

językowe, matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia z języka niemieckiego i rosyjskiego,  

− zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe: zajęcia socjoterapeutyczne, 

integracyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz wsparcie psychologa, 

− wsparcie psychologa dla rodziców uczniów, 

− szkolenia dla nauczycieli, 

− doposażenie pracowni komputerowej i przyrodniczej. 
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Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

8) „Od węgielka do diamentu” 

W projekcie realizowano następujące działania: 

− zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, ICT, językowe oraz przyrodnicze,  

− zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy zespołowej, 

− zajęcia gimnastyki korekcyjnej,  

− zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, 

− podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii 

 i sprzętu, 

− doposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni komputerowej. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

9) „Ekonomik drogą do kariery”  

W  ramach projektu realizowane były: 

− staże krajowe i miejscowe u pracodawców, 

− dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy  

i umiejętności zawodowych,  

− podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, 

− doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 

gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 

10) „Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro” 

W ramach projektu realizowano następujące działania: 

− dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów, 

− szkolenia i kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zawodu,  

− staże dla uczniów u pracodawców,  

− doposażenie szkół poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych 

nauk zawodów. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 
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Projekty przygotowane, planowane do realizacji: 

 

1) Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska.  

Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 

RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18.  W ramach projektu planowane są następujące działania:  

− wsparcie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (doradztwo grupowe, szkolenia  

z zakładania i prowadzenia dział. gospodarczej, indywidualne doradztwo z prowadzenia  

i rozwoju własnej firmy), 

− udzielenie podstawowego wsparcia finansowego, 

− wsparcie nowych przedsiębiorców (finansowe wsparcie pomostowe oraz niefinansowe 

wsparcie pomostowe w formie indywidualnego wsparcia specjalistycznego). 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 

gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

2) Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/18. W ramach projektu planowane jest wsparcie  w formie: 

− specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze, 

− działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 

− upowszechniania działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających, 

− działań wspierających rodzinny zastępcze, rozwoju i upowszechnianiu form rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

− pracy socjalnej.  

 Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała Podlaska. 

 

2. Uchwała Rady Miasta nr XXX/54/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 

przyj ęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 

 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 został przyjęty 

uchwałą Rady Miasta nr XXX/54/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.  Program powstał na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy 



Strona 78 z 131 
 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Miasto pozyskało dofinansowanie na opracowanie 

programu ze środków pomocy technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

W celu zmiany i uzupełnienia odpowiednich zapisów, dotyczących przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, zdecydowano się na aktualizację programu. Zaktualizowany Gminny Program 

Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr 

XXXIII/89/17 z dnia 30 października 2017 r.  

W procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

informowano mieszkańców miasta i interesariuszy o etapach opracowywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Przeprowadzono szerokie badanie ankietowe i zorganizowano spotkania i warsztaty 

konsultacyjno-informacyjne, które nadały kierunek dalszych prac nad programem rewitalizacji. 

Przyjęty Gminny Program rewitalizacji powstał w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców oraz przy 

udziale interesariuszy. Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego i wpisany do „Wykazu gminnych 

programów rewitalizacji województwa lubelskiego”. 

Rewitalizację należy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Posiadanie programu 

rewitalizacji, zgodnego z aktualnymi wytycznymi jest warunkiem ubiegania się o wsparcie działań 

związanych z rewitalizacją. Środki można było pozyskać w ramach regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Wsparcie 

mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze rewitalizacji. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wskazano w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Biała Podlaska obszary zdegradowane, wyznaczając spośród tych, które cechowały się najwyższym 

stopniem koncentracji negatywnych zjawisk, obszar rewitalizacji. Kierując się skalą potrzeb 

rewitalizacyjnych, rangą obszaru w strukturze miasta, a także koniecznością zachowania ciągłości 

rozpoczętych działań, wyznaczono trzy podobszary rewitalizacji, które obejmują obszar: 

1)  Centrum , który obejmuje ścisłe centrum miasta Biała Podlaska. Jego granice od północy  

i północnego wschodu wyznacza ul. Nowa, od zachodu ul. Zamkowa (będąca częścią drogi 

wojewódzkiej nr 812), od wschodu Al. 1000-lecia, od południa zaś tereny ogródków 

działkowych. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 65,7 ha, zamieszkiwany jest przez 2603 

mieszkańców (stan na koniec 2015 roku). 

2) Wola-Dworzec,  który obejmuje Osiedle Wola oraz zachodnią część Osiedla Parkowa.  

Na obszarze o powierzchni 90,5 ha zamieszkuje 7509 osób (stan na koniec 2015 roku). Obszar 

oddzielony od podobszaru Centrum jest rzeką Krzną, jednocześnie stanowiącą jego północną 
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granicę. Od południa zaś granicę stanowi linia kolejowa, od zachodu ul. Łomaska, natomiast 

od wschodu Al. Jana Pawła II.  

3) Osiedle za Torami-Lotnisko, obejmujące Osiedle Żwirki i Wigury oraz część terenu dawnego 

lotniska, zlokalizowanego w jego zachodniej części, na którym utworzono podstrefę 

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Podobszar ten zamieszkuje 6 255 osób (stan na 

koniec 2015 r.), zaś jego powierzchnia wynosi 506,8 ha. Jego południową granicę stanowi 

granica miasta, zachodnią ul. Lubelska, zaś północną granicę linia kolejowa. W związku tym 

podobszar ten jest silnie oddzielony od centrum miasta Biała Podlaska, co skutkuje dużym 

wykluczeniem społecznym jego mieszkańców. 

 

Rycina 1. Obszar rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 wyróżniono 

przedsięwzięcia podstawowe oraz przedsięwzięcia dopuszczalne.  

Realizacja przedsięwzięć podstawowych jest kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. 

Przedsięwzięcia dopuszczalne są istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji  

i mają za zadanie swym oddziaływaniem uzupełniać zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe. 
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Tabela nr 46. Poniższa tabela przedstawia zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w podziale na podobszary rewitalizacji  

z informacją o stanie ich realizacji. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Lokalizacja- 
podobszary 
rewitalizacji 

Podmiot 
realizujący 

Okres 
realizacji Uwagi 

1. 

Rewitalizacja zdegradowanych 
terenów powojskowych w 
Białej Podlaskiej poprzez 
kompleksowe przygotowanie 
terenów inwestycyjnych 

Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

- 

Projekt nie będzie realizowany z powodu planów Resortu Obrony 
Narodowej względem obiektu dawnego lotniska wojskowego w 
Białej Podlaskiej 
 

2. 
Przebudowa Skweru przy 
Placu Wojska Polskiego 

Centrum 
Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

27.07.2016 r. - 
28.04.2017 r. 

Projekt został zrealizowany. W ramach projektu wykonano zadania: 
1. Likwidacja budynku szaletu miejskiego. 
2. Budowa nowych alejek (ścieżek). 
3. Zakup małej architektury. 
4. Montaż nowego oświetlenia 
5. Ustawienie pomnika upamiętniającego Marię i Lecha 

Kaczyńskich. 
6. Nowe nasadzenia zieleni. 

3. 
Plac zabaw i fitness – ul. 
Krucza i ul. Wyzwolenia 

Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

28.09.2017 r.- 
30.11.2017 r. 

Projekt zrealizowany ze środków Gminy Miejskiej Biała Podlaska 
przeznaczonych na  budżet obywatelski.  
W ramach zadania powstał: plac zabaw, fitness, zestaw 
streetworkout, strefa bezpieczna. Wykonano też elementy 
dodatkowe i małą architekturę. 

4. 
Międzypokoleniowa przestrzeń 
zabawowa „Plac Zamkowa” 

Centrum  
Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

27.07.2017 r.-
08.09.2017 r. 

Projekt zrealizowany ze środków Gminy Miejskiej Biała Podlaska 
przeznaczonych na  budżet obywatelski.  
W ramach zadania powstał: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz 
strefa bezpieczna. 

5. 

Remont i przebudowa 
budynków  na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała 
Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych 
oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej 

Centrum, 
Wola – Dworzec  

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

2017 - 2021 
W 2017 roku został opracowany projekt budowlany na 
modernizację budynku przy ul. Brzeskiej 41. 
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6. 
Rozbudowa i modernizacja 
Bialskiego Centrum Kultury 

Centrum  
 

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

2018 - 2021 

Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji remontu i przebudowy 
obiektu kordegardy (Galeria Podlaska) i trwa konkurs 
urbanistyczno architektoniczny na projekt Sali widowiskowo-
teatralnej. 

7. 
Od szkolenia do zatrudnienia – 
YEI 

Centrum,  
Wola – Dworzec, 
Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

Komenda 
Główna 
Ochotniczych 
Hufców Pracy 

01.09.2017 r.-
30.10.2018 r. 

Zwiększono budżet projektu i wydłużono okres realizacji do 
31.10.2019 roku. Pierwsza tura realizacji kończyła się 31.12.2018 r. 
Od roku 2019 rozpoczęto realizację II tury projektu z nowymi 
grupami docelowymi, tym samym liczba uczestników projektu 
podwoiła się. 
W ramach projektu realizowane są zadania: 
1. Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze 
2. Wsparcie motywacyjno-doradcze 
3. Wsparcie szkoleniowo-edukacyjne 
4. Wsparcie zatrudnienia 

8. Od pomysłu do działania 

Centrum,  
Wola – Dworzec, 
Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

OIC 
POLAND 

01.02.2017 r.- 
28.02. 2019 r. 

Projekt realizowany zgodnie z założeniami 

9. Pracuję u siebie 

Centrum,  
Wola – Dworzec, 
Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

FRL 
01.01.2017 r. - 
31.03.2019 r. 

Projekt realizowany zgodnie z założeniami 

10. Własna firma moją szansą 

Centrum,  
Wola – Dworzec, 
Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

FHU  
JAR–MAR 

1.02.2017 r.- 
31.08.2018 r. 

Projekt zrealizowany. W ramach przedsięwzięcia udzielono 40 
dotacji w formie bezzwrotnych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

11. Własna firma szansą na sukces 

Centrum,  
Wola – Dworzec, 
Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

Centrum 
Promocji 
Biznesu  
w partnerstwie 
z Korporacją 
VIP 

2017 - 2018 Projekt realizowany zgodnie z założeniami 
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12. 

Rewaloryzacja i modernizacja 
Zespołu Zamkowo-Parkowego 
Radziwiłłów w Białej 
Podlaskiej 

Poza obszarem 
rewitalizacji  

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

11.06.2014 r.- 
30.09.2019 r. 

W ramach zadania w roku 2017 dokonano:  
1.Zakupu wyposażenia i sprzętu na potrzeby ekspozycji 
muzealnych Muzeum Południowego Podlasia 
2. Wykonano dokumentację techniczną terenów objętych 
projektem. 
3. Konserwacji dekoracji sztukatorskiej w Wieżyczce Zachodniej. 
4. Roboty modernizacyjne w Oficynie Zachodniej. 
Prace wykonane w 2018 r.: 
1. Układ wjazdowy z mostkiem i otworzeniem rawelinu. 
2. Budowa zadaszenia i przebudowa amfiteatru. 
3. Modernizacja budynku Muzeum Południowego Podlasia. 
4. Roboty modernizacyjne w Oficynie Zachodniej. 
Prace wykonywane w 2019 r.: 
1. Budowa zadaszenia i przebudowa amfiteatru. 
2. Modernizacja budynku Muzeum Południowego Podlasia. 
3. Budowa bramy koszarskiej z kładką dla pieszych i odtworzeniem 
części fortyfikacji. 

13. Znaki wiary na Podlasiu Centrum  
Bialskie 
Centrum 
Kultury 

15.05.2017 r. - 
30.11.2017 r. 

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami przez Bialskie 
Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej 
Podlaskiej. 

14. Letnia Akademia Folkloru Centrum  
Bialskie 
Centrum 
Kultury 

01.08.2017 r.-
30.11.2017 r. 

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami przez Bialskie 
Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej 
Podlaskiej. 

15. 

Odnowa zdegradowanych 
budynków i przestrzeni na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska w celu 
wprowadzenia funkcji 
społecznych i gospodarczych 

Centrum,  
Wola – Dworzec 

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

2017- 2019 
W okresie grudzień 2017 r. – lipiec 2018 r. w ramach zadania 
wykonano 100 m drogi ul. Pocztowa oraz dziedziniec przy budynku 
przy ul. Krótka 1-3. 

16. 

Rewitalizacja budynku Starego 
Sądu szansą na rozwój 
potencjału gospodarczego i 
społecznego Białej Podlaskiej 

Centrum  
OLBENZ  
Sp. z o.o. 

15.03.2019 r.-
30.11.2020 r. 

W dniu 15.01.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Aktualnie 
zostały ogłoszone przetargi niezbędne do zrealizowania projektu. 
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Tabela nr 47. Poniższa tabela przedstawia zestawienie przedsięwzięć dopuszczalnych z informacją o stanie ich realizacji. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Lokalizacja - 
podobszary 
rewitalizacji 

Podmiot 
realizujący 

Okres 
realizacji Uwagi 

1. 
Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Białej Podlaskiej 

Centrum 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Białej Podlaskiej 

- 
Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

2. 

Centrum Wsparcia Rodziny 
i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska 

Wola – 
Dworzec 

Gmina Miejska 
Biała Podlaska/ 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Białej Podlaskiej 

01.03.2019 r. - 
31.12.2021 r. 

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów 
wniosek o dofinansowanie projektu został oceniony pozytywnie 
oraz został wybrany do dofinansowania. Umowa o 
dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego w Lublinie będzie zawarta w maju 
2019 r. 

3. 

Włącz się! Kompleksowe 
działania aktywizacji i integracji 
społeczno-zawodowej w mieście 
Biała Podlaska 

Centrum 

Gmina Miejska 
Biała Podlaska/ 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Białej Podlaskiej 

01.12-2019 r.  -
31.05.2022 r. 

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 29.03.2019 
r. Wniosek w trakcie oceny. 

4. Aktywna postawa to rozwój! 

Centrum, 
Wola – 
Dworzec, 
Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

Terra Szkolenia 
i Doradztwo 
Przemysław 
Omieczyński 

01.07.2018 r.-
30.04.2019 r. 

Projekt realizowany zgodnie z założeniami:  
W 2018 roku  zrealizowano zadania:  
1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji 
2. Poradnictwo psychologiczne 
3. Warsztaty umiejętności psychospołecznych 
4. Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym.  
W 2019 roku zrealizowano zadania: 
1. Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym 
2. Pośrednictwo pracy 
3. Staże  

5. 
Ocalić od zapomnienia – Pamięć 
bogatsza od fotografii 

Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko 

Gmina Miejska 
Biała Podlaska/ 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 3 im. Marii 
Konopnickiej  

- 
Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

6. Sport łączy pokolenia Centrum Gmina Miejska - Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków 
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 Biała Podlaska/ 
ZSO nr 3 

dofinansowania. 

7. Twórzmy zieleń Centrum 

Gmina Miejska 
Biała 
Podlaska/Zakład 
Produkcyjno – 
Handlowy „Zieleń” 
spółka z o. o.                     

- 
Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

8. 

Centrum Pomocy Osobom 
z Autyzmem. Etap I – Budowa 
Ośrodka Terapii i Diagnostyki. 
Przedszkole dla dzieci z 
Autyzmem.  

Poza obszarem 
rewitalizacji 

Stowarzyszenie 
Pomocy Młodzieży 
i Dzieciom 
Autystycznym  
oraz Młodzieży  
i Dzieciom  
o Pokrewnych 
Zaburzeniach 
„WSPÓLNY 
Świat” 

02.10.2017 r. - 
07.12.2018 r. 

Projekt zrealizowany. W ramach zadania wybudowano budynek 
- zadania zostały podzielone na poszczególne etapy:  
Zadanie 1: Roboty budowlane - stan zerowy; 
Zadanie 2: Roboty budowlane - stan surowy; 
Zadanie 3: Roboty budowlane - stan wykończeniowy; 
Zadanie 4: Roboty budowlane - sieci sanitarne zewnętrzne; 
Zadanie 5: Roboty budowlane - instalacje elektryczne 
wewnętrzne; 
Zadanie 6: Roboty budowlane - instalacje sanitarne 
wewnętrzne; 
Zadanie 7: Roboty budowlane - instalacje teletechniczne; 
Zadanie 8: Roboty budowlane - roboty zewnętrzne poza 
budynkiem; 
Zadanie 9: Roboty budowlane - oświetlenie terenu; 
Oraz zadania mające charakter uzupełniający: 
Zadanie 10: Wyposażenie ośrodka; 
Zadanie 11: Promocja projektu; 
Zadanie 12: Nadzór inwestorski. 

9. 
Remediacja i rekultywacja 
zdegradowanych nieruchomości 
na terenie SAS 

Wola – 
Dworzec 

Taurus Sp. z o.o. 2018-2020 
Dokonano częściowej niwelacji działek, wyburzenia, rozbiórki i 
likwidacji budynków, częściowego wyrównania terenu.  

10. 

Załóż firmę i odnieś sukces! 
Kompleksowe wsparcie dla 
osób planujących rozpoczęcie 
własnej działalności 
gospodarczej na terenie MOF 
Biała Podlaska. 

Centrum 
Gmina Miejska 
Biała Podlaska 

01.04.2019 r. - 
30.11.2020 r. 

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 31.08.2018 
r. Obecnie prowadzone są negocjacje wniosku z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. 
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11. 

Modernizacja i rozbudowa 
rynku owocowo – warzywnego i 
produktów lokalnych – 
targowiska przy Al. Tysiąclecia 
w Białej Podlaskiej 

Wola – 
Dworzec 

Gmina Miejska 
Biała Podlaska, 
Zakład Gospodarki 
Lokalowej  
Sp. z o.o. w Białej 
Podlaskiej 

22.07.2016 r.- 
23.10.2018 r. 

W 2017 roku opracowano dokumentację projektową. 
W 2018 roku w ramach zadania wykonano następujące prace: 
1. Budowa wiaty targowej nad powierzchnią handlową (na 

części powierzchni istniejącego targowiska) 
2. Budowa zasilania wiaty oraz oświetlenia wiaty i otoczenia, 
3. Utwardzenie powierzchni w północnej części targowiska – 

placu stanowiącego parking przeznaczony do sprzedaży 
produktów bezpośrednio z pojazdu.  

4. Budowa odwodnienia targowiska – kanalizacji deszczowej                  
i przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

12. 
Rozbudowa Piekarni - 
Ciastkarni 

Wola – 
Dworzec 

PPHU Cezary 
Niewiadomski 

- 
Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

13. 
Sklep motoryzacyjny oraz 
warsztat obsługi samochodów 

Wola – 
Dworzec 

PPHU Cezary 
Niewiadomski 

- 
Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

14. 
Rozbudowa i modernizacja oraz 
remont budynku hurtowni 
ogólnospożywczej 

Wola – 
Dworzec 

PPHU "PIGI"  
B.i W. Rabczuk 
Spółka Jawna 

- 
Projekt nie będzie realizowany z powodu braku środków 
finansowych na jego realizację. 

15. 
Utworzenie zaplecza 
magazynowego i technicznego 
hurtowni ogólnospożywczej 

Wola – 
Dworzec 

PPHU "PIGI"  
B.i W. Rabczuk 
Spółka Jawna 

2017- I kwartał 
2019 

Projekt został zakończony. Utworzono magazyn na artykuły 
spożywcze wraz z zapleczem technicznym. W roku 2019 
zakupiono wyposażenie do odebranego budynku zaplecza 
magazynowego i technicznego hurtowni ogólnospożywczej. 

16. 

Remont budowlano – 
konserwatorski poreformackiego 
Zespołu Klasztornego Braci 
Mniejszych Kapucynów w 
Białej Podlaskiej 

Centrum 

Klasztor Zakonu 
Braci Mniejszych 
Kapucynów w 
Białej Podlaskiej 

2017-2020 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach dwóch zadań:  
1. „Biała Podlaska, Zespół Klasztorny Braci Mniejszych 

Kapucynów (XVII w.): remont budowlano-konserwatorski 
elewacji” – dofinansowane ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program „Ochrona 
zabytków” 

2. „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów zespołu 
klasztornego w Białej Podlaskiej”– dofinansowane ze 
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

W roku 2017 w ramach zadania „Biała Podlaska, Poreformacki 
Zespół Klasztorny Braci Mniejszych Kapucynów, XVII w. – 
Remont budowlano-konserwatorski elewacji klasztoru i 
kościoła” wykonano prace  
w obszarach: 
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1. Wirydarz (opaska, izolacja fundamentów ścian, strefa 
cokołowa ok. 1,2 m, tynki, malowanie, gzymsy, opaski, 
parapety) 
2. Elewacja frontowa powyżej kruchty (tynki, malowanie, 
gzymsy, renowacja stolarki okiennej) 
3. Elewacja PN-W i PD-WSCH (tynki, malowanie, gzymsy, 
opaski, parapety, renowacja stolarki okiennej) 
4. Elewacja PD-ZACH (tynki, malowanie, gzymsy, opaski, 
parapety, renowacja stolarki okiennej, wykonanie wentylacji). 
W ramach zadania „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów 
zespołu klasztornego w Białej Podlaskiej” wykonano izolację 
pionową kościoła i klasztoru wraz z wymianą opasek na 
następujących obszarach: 
a. Elewacja PN-ZACH (kruchta) 
b. Elewacja PD_ZACH 
c. Elewacja kaplicy od strony PD-ZACH 
W roku 2018 w ramach zadania „Izolacja przeciwwilgociowa 
fundamentów zespołu klasztornego w Białej Podlaskiej”  
wykonano izolację pionową kościoła i klasztoru wraz  z 
wymianą opasek na następujących obszarach:  
a) elewacja PD-WSCH- prezbiterium 
b) elewacja PD-WSCH – klasztor 
W roku 2019 planowana jest kontynuacja zadania w ramach 
zadania: „Biała Podlaska, Zespół Klasztorny Braci Mniejszych 
Kapucynów (XVII w.): remont budowlano-konserwatorski 
elewacji” – umowa o dofinansowanie projektu będzie 
podpisana w miesiącu kwietniu 2019 r. 
Złożono także wniosek o dofinansowanie na kontynuację 
zadania „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów zespołu 
klasztornego w Białej Podlaskiej” –obecnie wniosek jest w 
ocenie. 

17. 

Centrum Obsługi Pasażerów 
z funkcją poczekalni, obsługi 
podróżnych oraz handlowo - 
usługowo - gastronomiczną 

Centrum 
Garden Service 
Jacek Przybysz 

03.2018-
11.2018 

Projekt nie został rozpoczęty z powodu braku uwzględnienia 
zmian w planie zagospodarowania terenu oraz nie 
sformalizowania wymiany działek. 
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3. Uchwała Nr XX/54/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 czerwca 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Biała 

Podlaska na lata 2016 –2020 

 

Uchwałą Nr XXXVIII/35/18 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 maja 2018 r. 

wprowadzono zmiany w części III Strategii tj. „Charakterystyka poszczególnych obszarów problemów 

społecznych wraz z programami ich rozwiązywania” w zakresie celów strategicznych  

w poszczególnych obszarach zadaniowych oraz w części IV Strategii tj. „Kluczowe elementy strategii 

rozwiązywania problemów społecznych” w zakresie celów strategii oraz systemu wdrażania  

i monitorowania. 

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. W dokumencie określono 

misję oraz  wyznaczono cele strategiczne i operacyjne, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 

przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych bądź zminimalizowania ich skutków. 

Strategia stanowi podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych i kierunków 

niezbędnych działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców,  

w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz 

doprowadzić do integracji społecznej. Dokument stanowi materiał wyjściowy do opracowania 

szczegółowych programów i projektów polityki społecznej. Skuteczność wyznaczonych w nim 

działań pomocowych zależy od posiadanych i pozyskanych środków finansowych, jak i szerokiej, 

aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów 

społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

Cele strategiczne dla obszaru pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i obszaru wspierania 

osób niepełnosprawnych oraz ich realizacja przez MOPS w Białej Podlaskiej w 2018 r.: 

 

Tabela nr 48. Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. 

Cel strategiczny:  zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
cele operacyjne  zadania wskaźniki realizacji 

 
1. Przeciwdziałanie 
ubóstwu jednostek  
i rodzin. 
2. Zapobieganie 
bezdomności i łagodzenie 
jej skutków. 
3. Stworzenie systemu 
wsparcia dla osób  
i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 
 

1. Zabezpieczenie 
środków finansowych 
przeznaczonych na 
zaspokojenie 
podstawowych potrzeb 
osób i rodzin 
korzystających z pomocy 
społecznej. 
2. Łagodzenie skutków 
wykluczenia poprzez 
planowe i systemowe 
wsparcie osób i rodzin w 
formie pomocy rzeczowej 
i finansowej. 

1. Świadczenia udzielone z pomocy 
społecznej -  1 953 709,27 zł. 
2. Osoby i rodziny korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej  - 984 
rodziny liczące 2183 osoby. 
3. Osoby i rodziny objęte projektami, 
zajęciami w CIS, programami 
skierowanymi do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym  - 54. 
4. Osoby zagrożone eksmisją, objęte 
pomocą -  68. 
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3. Zwiększenie 
aktywności społecznej  
i zawodowej osób 
wykluczonych oraz 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 
4. Zmniejszenie liczby 
osób i rodzin dotkniętych 
problemem ubóstwa. 
5. Realizacja działań 
zmierzających do 
zapobiegania zjawisku 
bezdomności. 

Cel strategiczny : rozwój wspierania rodziny i ochrony macierzyństwa 
cele operacyjne  zadania 

 
wskaźniki realizacji 

1. Stworzenie 
kompleksowego systemu 
pomocy dziecku  
i rodzinie. 
2. Rozwój 
interdyscyplinarnych 
form wsparcia rodziny  
i dziecka. 
3. Rozwój partnerstwa 
lokalnego w zakresie 
wsparcia rodziny  
i poprawy ich sytuacji. 
4. Kampanie społeczne  
i informacyjne promujące 
rodzicielstwo zastępcze. 
 

1. Pomoc finansowa  
i rzeczowa udzielana 
rodzinom. 
2. Udzielanie 
kompleksowego wsparcia 
rodzinom w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 
3. Promowanie 
właściwego modelu 
wychowania dzieci 
4. Realizacja Programu 
wspierania rodziny  
i systemu pieczy 
zastępczej. 
5. Realizacja Programu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
6. Realizacja rządowych 
programów osłonowych. 
7. Realizacja Karty Dużej 
Rodziny. 
8. Rozwój 
specjalistycznego 
poradnictwa, w tym 
rodzinnego dla rodzin 
biologicznych, 
zastępczych, 
prowadzenie terapii 
rodzinnej. 
9. Utworzenie centrum 
wspierania rodziny wraz 
z ośrodkiem interwencji 
kryzysowej. 

1. Rodziny objęte pomocą i wsparciem  -
293, rodziny objęte asystą rodzinną -  69. 
2. Świadczenia udzielone rodzinom  - 3 145 
593 zł. 
3. Realizowane programy -  3. 
4. Udzielone porady specjalistyczne -  48. 
5. Asystenci rodziny i koordynatorzy 
rodzinnej pieczy zastępczej -  zatrudniono 4 
asystentów rodziny i  3 koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

Cele strategiczne : likwidacja i łagodzenie skutków niepełnosprawności, zwiększenie udziału 
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 
cele operacyjne  zadania wskaźniki realizacji 
1. Realizacja działań 1. Rozwój usług 1. Osoby objęte usługami -  157. 
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wspierających osoby 
niepełnosprawne. 
 

opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 
2. Zaspokajanie 
indywidualnych potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
poprzez udzielanie 
wsparcia ze środków 
PFRON. 
3. Zlecanie zadań z 
zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych 
realizowane ze środków 
PFRON na zlecenie 
samorządu powiatowego. 
4. Indywidualne wsparcie 
w ramach programu 
Aktywny Samorząd. 
5. Wspieranie działalności 
warsztatów terapii 
zajęciowej. 
6. Wsparcie osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi poprzez 
skierowanie do 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 

2. Osoby objęte wsparciem ze środków 
PFRON -  636. 
3. Organizacje pozarządowe objęte 
wsparciem ze środków PFRON -  5. 
4. Osoby objęte wsparciem w ramach 
programu Aktywny Samorząd - 23. 
5. Uczestnicy WTZ  - 70. 
6. Osoby skierowane do ŚDS - 75. 

 

Jak wynika z danych statystycznych sukcesywnie spada liczba rodzin i osób korzystających  

ze świadczeń udzielanych na podstawie ustawy z  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

Tabela nr 49. Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń w l. 2016-2018. 

rok liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

2016 1144 2981 

2017 1028 2511 

2018 984 2183 

 

Z uwagi na występujące problemy społeczne oraz zachodzące zmiany demograficzne zwiększa się 

zapotrzebowanie na usługi pomocy społecznej, a zwłaszcza usługi opiekuńcze, znacznie wzrasta także 

wskaźnik osób wymagających umieszczenia w domu pomocy społecznej, co generuje wzrost 

wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. 
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Tabela nr 50. Kwoty świadczeń pieniężnych w l. 2016-2018. 

rok kwota świadczeń pieniężnych w zł 

2016 1 580 053,37 

2017 1 519 674,24 

2018 1 525 199,40 

 

W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Biała Podlaska do roku 2020 

realizowane będą działania dotyczące poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta 

głównie poprzez: 

1. szerokie wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu społecznym i ekonomicznym, m.in.  

w Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców miasta, 

2. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych marginalizacją 

społeczną, 

3. kształtowanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych, 

4. kreowanie aktywnej polityki społecznej, w tym aktywizacja klientów pomocy społecznej m.in. 

poprzez projekt pn. „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-

zawodowej w mieście Biała Podlaska” oraz projekt pn. „Mój dom”, 

5. kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski 

dedykowany osobom bezdomnym. 

Priorytetowymi w zakresie potrzeb w obszarze polityki społecznej na najbliższe lata są: 

1. zabezpieczenie potrzeb osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz ich 

rodzin poprzez zwiększenie usług opiekuńczych, opieki wytchnieniowej oraz mieszkalnictwa, 

2. wspomaganego (mieszkania chronione, mieszkania treningowe), 

3. utworzenie na terenie miasta domu pomocy społecznej, 

4. utworzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

5. rozważenie możliwości utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej, 

6. utworzenie rodzinnego domu dziecka, 

7. promowanie rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania rodzin zastępczych, 

8. rozszerzenie bazy lokalowej MOPS o pomieszczenia dla jednego działu, 

9. wygospodarowanie w zasobach lokalowych Gminy Miejskiej mieszkań dla rodziny zastępczej 

(nie wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym posiadają warunki lokalowe, 

aby przyjąć dzieci). 

Szczegółowy opis realizacji celów strategicznych Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Biała Podlaska na lata 2016 –2020 dotyczących pozostałych obszarów jest 

szczegółowo opisany w sprawozdaniu za 2018 r., które jest zamieszczone na stronie internetowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. 
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4. Uchwała nr XXI/61/16 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2020. 

 

Program określa wachlarz zaplanowanych działań, których celem jest zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy oraz stworzenie profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych lub 

uwikłanych w zjawisko przemocy domowej. Podstawą prawną opracowania Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Biała 

Podlaska na lata 2016 – 2020 są przepisy art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).  

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Białej Podlaskiej.  

Do celów szczegółowych Programu należy zintensyfikowanie oddziaływań profilaktycznych  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony 

oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 

instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach Programu określono cztery podstawowe obszary oddziaływań:  

1) profilaktyka  (podniesienie świadomości społeczności lokalnej miasta Biała Podlaska na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz upowszechnianie informacji o możliwościach  

i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym 

przemoc), 

2) interwencja i pomoc rodzinom dotkniętym przemocą (poprawa jakości i skuteczności 

pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy, ochrona i zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym przemocą domową oraz zwiększenie dostępności  

i zakresu świadczonej pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową, wspieranie osób, 

wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej 

oraz w przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganiu kolejnym aktom przemocy), 

3) oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie (tworzenie i rozszerzanie ofert 

oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie dostępności do działań 

korekcyjno – edukacyjnych oraz terapii dla osób stosujących przemoc, dążenie do 

wzmacniania kompetencji wychowawczych osób stosujących przemoc bądź rodziców 

objętych procedurą „Niebieskiej Karty” oraz systemowe przeciwdziałanie przemocy 

domowej, zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie), 

4) podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zwiększenie wiedzy, kompetencji  

i umiejętności osób pracujących z osobami dotkniętymi przemocą i stosującymi przemoc, 
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stworzenie organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielania profesjonalnej pomocy 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).  

Program skierowany jest do mieszkańców Białej Podlaskiej, w tym osób zagrożonych przemocą  

w rodzinie, dotkniętych przemocą, stosujących przemoc, świadków przemocy, służb, instytucji oraz 

organizacji pozarządowych – podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Realizatorami Programu są: służby, instytucje, organizacje pozarządowe – podmioty 

realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Białej Podlaskiej.  

 

W ramach Programu w roku 2018 podjęto działania: 

1) Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i Miejską Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska zorganizował 13 grudnia 

2018 r. konferencję szkoleniową nt. „Przemoc wobec dzieci – diagnoza, rozpoznanie, 

interwencja, procedury postępowania” dla przedstawicieli oświaty, 

2) Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował 

spotkania edukacyjne na temat przemocy w rodzinie dla uczniów kl. VI i VII Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej (12 kwietnia 2018 r.),  

3) aktualizowano i udostępniano ulotki z wykazem instytucji udzielających pomocy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Biała Podlaska. Ponadto 

upowszechniano materiały edukacyjne poświęcone zjawisku przemocy w rodzinie.  

4) upowszechniano informacje w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: 

medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej, 

5) zapewniano osobom doświadczających przemocy domowej pomocy w formie poradnictwa 

psychologicznego, socjalnego i rodzinnego, 

6) zapewniano pomoc finansową, rzeczową oraz inną umożliwiającą prawidłowe 

funkcjonowanie osób i rodzin, 

7) funkcjonował Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Białej Podlaskiej powołany Zarządzeniem Nr 199/15 Prezydenta Miasta Biała Podlaska  

z dnia 23 października 2015 r. W skład Zespołu wchodzi 13 przedstawicieli instytucji  

i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Obsługę 

organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

Podlaskiej. 

W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej. Zespół Interdyscyplinarny 

powołał 121 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Odbyły się 303 posiedzenia grup 
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roboczych. Do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w 2018 r. wpłynęło 181 „Niebieskich Kart” w tym: 

- 159 z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej , 

- 10 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, 

- 7 z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska, 

- 1 z  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, 

- 4 z Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

w Białej Podlaskiej. Złożonych zostało 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa z art. 207 kk do Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej. Współpracowano  

z organizacjami pozarządowymi i wspierano działania organizacji pozarządowych 

udzielających specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Promowano 

lokalny telefon interwencyjno – konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie czynny całodobowo (tel.: 784 027 662) i ogólnopolskie telefony zaufania m.in. 

„Niebieska Linia” (tel. 800 120 002). Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej zorganizował dwudniowe szkolenie dla 

przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 nt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – NVC – porozumienie bez przemocy cz. I”, 

odbyło się 1 – 2 października 2018 r. W szkoleniu uczestniczyły 32 osoby.  

 

Działania  na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz 

likwidacji barier. 

W ramach realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w 2018 r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił wsparcia 379 indywidualnym osobom 

niepełnosprawnym oraz 42 opiekunom osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 467 760,- zł,  

w tym na: 

1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – 130 niepełnosprawnym osobom oraz 

42 opiekunom na kwotę 165 768,- zł, 

2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wydawane na podstawie odrębnych przepisów – 233 osobom niepełnosprawnym na 

kwotę 236 062,- zł, 

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – 16 

osobom na kwotę 65 930,- zł. 

Ze środków Funduszu dofinansowano również organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe działające 

na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Biała Podlaska. Udzielono wsparcia na organizację  

6 imprez, w których uczestniczyło 159 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 15 940,- zł. 
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Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ze środków PFRON przekazał 

kwotę 1 161 720,- zł na działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej, tj.: 

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Elremet” ul. Prosta 35 - obejmuje 

terapią 35 niepełnosprawnych uczestników, przekazano środki w wysokości 580 860,- zł, 

2) Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Warszawska 14 – obejmuje terapią 

35 niepełnosprawnych uczestników, przekazano środki w wysokości 580 860,- zł. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań wynikających z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.) realizował w imieniu  Gminy Miejskiej 

Biała Podlaska programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

1. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”  - w 2018 r. udzielono wsparcia w ramach: 

1) Modułu I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – 12 osobom 

niepełnosprawnym na łączną kwotę 62 914,- zł, w tym na: 

a. obszar A – likwidacja barier transportowych: 

− Zadanie 1 – pomoc w zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 2 osobom 

niepełnosprawnym na kwotę 16 000,- zł; 

− Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B – 1 osobie niepełnosprawnej na kwotę 

1 290,- zł; 

b. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym: 

− Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – 4 osobom niepełnosprawnym na kwotę 19 707,- zł; 

c. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

− Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 osobom niepełnosprawnym na kwotę 5 699,- 

zł; 

− Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 1 osobie 

niepełnosprawnej na kwotę 14 200,- zł; 

d. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby 

zależnej – 2 osoby niepełnosprawne na kwotę 6 018,- zł. 

2) Modułu II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – udzielono wsparcia  

11 niepełnosprawnym osobom na łączną kwotę 27 015,- zł. 

2. Program „Zaj ęcia klubowe w WTZ”  – beneficjentem pomocy był Warsztat Terapii Zajęciowej 

przy Spółdzielni Inwalidów „Elremet” w Białej Podlaskiej, przekazano dofinansowanie ze środków 

Funduszu w wysokości 4 500,00 zł na sfinansowanie zajęć prowadzonych dla 5 niepełnosprawnych 

uczestników. 
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5. Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska Nr XXXVIII/34/18 z dnia 28 maja 2018 r., 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

terenie Miasta Biała Podlaska na lata 2018-2020. 

W ramach programu w 2018 r. zrealizowano: 

 1. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Biała Podlaska.  

1) Tworzenie warunków do powstania nowych rodzin zastępczych i rodzin pomocowych. 

2) Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

W celu pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze prowadzono działania promujące rodzicielstwo 

zastępcze:  

a. wyprodukowano materiały promocyjne (ulotki, foldery, plakaty, bilbordy, banery, rollup),  

b. spoty filmowe (autobusy MZK, kino Markury),  

c. stworzono logo rodzicielstwa zastępczego,  

d. prowadzono punkt informacyjno – konsultacyjny podczas: eventu „Aktywna Mama”,  

obchodów Dni Białej Podlaskiej, IV koncertu uwielbienia Boga pod hasłem „Biała dla Jezusa 

2018”, spotkania w kościele domowym, odpustu antoniańskiego, VII Rodzinnego Pikniku 

Biegowego „Biała Biega”, 

e. ogłoszono konkurs filmowy skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich na terenie 

miasta Biała Podlaska „Raz..dwa.. trzy  szukam, szukam.. Mamy i Taty na zastępstwo”, 

f. za pośrednictwem mediów, strony internetowej MOPS i Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

W dniach 6 - 7 września 2018 r. z wizytą studyjną w mieście Biała Podlaska gościła 9 osobowa 

delegacja - dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Celem spotkania 

było poznanie dobrych praktyk MOPS w Gdyni z zakresu intensywnej pracy socjalnej z rodziną oraz 

opieki nad dzieckiem i rodziną. Uczestnikami spotkania byli: dyrektorzy, kierownicy, pracownicy 

socjalni, asystenci rodzin i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z miasta Biała Podlaska  

i Powiatu Bialskiego wraz z przedstawicielami gminnych ośrodków pomocy społecznej.  

3) Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych. 

W 2018 r. jedna rodzina zastępcza zawodowa została zgłoszona do uzupełnienia szkolenia  

w Ośrodku Adopcyjnym w Lublinie, celem prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Coroczny limit 

rodzin zastępczych zawodowych – zakładana liczba rodzin zastępczych zawodowych na rok 2018 – 

12. W 2018 r. na prośbę sądów pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem sporządzili  

3 opinie o kandydatach na rodziców zastępczych, po wcześniejszym przebadaniu kandydatów przez 

psychologa i wydaniu opinii o posiadaniu stosownych predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, zebraniu informacji w środowisku, przeanalizowaniu sytuacji osobistej, rodzinnej  

i majątkowej osób zgłaszających gotowość do pełnienia tej funkcji. Dwie pracownice Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w 2018 r. rozpoczęły szkolenie dla trenerów 

Programu PRAIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza, Zawodowa Opieka Zastępcza PRIDE: „Adopcja dla 

kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny pomocowe i adopcyjne” 
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4) Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Zgodnie z postanowieniami sądu 10 dzieci pochodzących z terenu Miasta Biała Podlaska umieszczono 

w rodzinach zastępczych spokrewnionych na naszym terenie. W 2018 r. z różnych form rodzin 

zastępczych odeszło łącznie 21 dzieci, w tym: 14 dzieci powróciło do rodziny naturalnej, 1 dziecko 

umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu, 1 dziecko umieszczono  

w rodzinie adopcyjnej, 5 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą i rozpoczęło 

samodzielne życie. W 2018 r. - 7 wychowanków wychowujących się w rodzinach zastępczych 

ukończyło 18 lat, jednak zadeklarowało pozostanie w tych rodzinach. 

5) Budowanie motywacji rodzin zastępczych: 

W 2018 r. na terenie Miasta Biała Podlaska funkcjonowało łącznie 61 rodzin zastępczych, 

 w których przebywało 100 dzieci (w tym 4 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością). Rodziny 

zastępcze spokrewnione – 37, w których wychowywało się 54 dzieci, w tym w 8 rodzinach 

zastępczych przebywało 13 dzieci pochodzących z innych powiatów. Rodziny zastępcze niezawodowe 

- 16 gdzie wychowywało się 19 dzieci, w tym w 10 rodzinach zastępczych  przebywało 12 dzieci, 

pochodzących z innych powiatów.  W 7 rodzin zastępczych zawodowych, w których wychowywało 

się 28 dzieci, w tym 4 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. W 2018 r. ogółem 

wydatkowano kwotę w wysokości 1 126 193,30 zł, stanowiącą wydatki  na utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Biała Podlaska.  

Na podstawie porozumień między powiatami wydatkowano kwotę 330 203,49 zł z tytułu 

przyznanych świadczeń dla 20 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Biała Podlaska, 

w których przebywało 29 dzieci z innych powiatów. W 2018 r. wydatkowano kwotę 413 425,81 zł. 

udzielając pomocy 48 rodzinom zastępczym jako dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 

500+ dla 82 dzieci umieszczonych w tych rodzinach.  

Ponadto wydatkowano kwotę 22 320,00 zł na świadczenia „Dobry Start”, gdzie udzielono 

pomocy 72 osobom w tym: 69 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych oraz  

dla 3 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą. Na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego, na utrzymanie 16 dzieci pochodzących z Białej Podlaskiej 

umieszczonych w 12 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano kwotę 

123 553,13 zł. Pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem zorganizowali spotkanie 

noworoczne w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim dla rodzin zastępczych funkcjonujących na 

terenie miasta Biała Podlaska. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 90 osób w tym 70 osób (rodzice 

zastępczy i dzieci przebywające w tych rodzinach). Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły 

się Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance. Liczba uczestników – 130 (rodziny zastępcze wraz  

z dziećmi, władze miasta i pracownicy MOPS oraz Stowarzyszenie „Jedno Serce” w Żabcach).  

MOPS w lipcu 2018 r. koordynował wyjazd 13 osób - dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami 

z terenu miasta Biała Podlaska na Stadion Narodowy w Warszawie w charakterze widza - kibica 

meczu Polska – Ukraina. 
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2. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą. 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. zatrudniono 3 koordynatorów na umowę o pracę w systemie 

zadaniowym, co umożliwiło im elastyczne zarządzanie czasem w kontaktach z rodzinami 

zastępczymi. Wsparciem 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objętych było  

61 rodzin, w których przebywało 100 dzieci, w tym 21 pełnoletnich wychowanków, którzy 

pozostali w dotychczasowej rodzinie zastępczej. 

1) Profesjonalizacja rodzin zastępczych. 

Wychodząc na przeciw potrzebom rodzin zastępczych Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, 

realizując zapisy ustawy dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez rodziny zastępcze, zorganizował: 

wspólnie z PCPR Biała Podlaska szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu  Miasta Biała Podlaska  

i Powiatu Bialskiego – tematyka szkolenia „TBRI – Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu. Praca  

z dziećmi w oparciu o więź”, udział wzięło 17 rodziców zastępczych i 8 pracowników MOPS.  

−   kontynuowano rozpoczętą w roku ubiegłym serię szkoleń superwizyjnych dla rodzin zastępczych 

zawodowych prowadzoną przez Firmę Szkoleniową „PRAXE”.  

−  rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Miasta Biała Podlaska korzystały z warsztatów/grup 

wsparcia - prowadzonych przez psychologa tutejszego Ośrodka.  

Sześć rodzin zastępczych tut. Ośrodka jest członkami Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego 

„Jedno Serce” w Żabcach - uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach jak też grupach wsparcia. 

2) Udzielanie wsparcia i poradnictwa specjalistycznego. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej kierowali rodziny zastępcze do korzystania ze wsparcia 

specjalistycznego. Działania podejmowane przez psychologa to: prowadzenie szkoleń i grup wsparcia 

dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych (9 w tym: 5 dla rodziców zastępczych – 

uczestniczyło 48 rodziców i 4 dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – uczestniczyło  

21 dzieci), udział w posiedzeniach zespołu w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego  

w rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzenie badań w oparciu o testy psychologiczne i sporządzanie 

opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - 10 w tym wydano  

3 opinie o kandydatach na rodziców zastępczych oraz wizyty u rodzin zastępczych - praca z rodziną  

i dzieckiem w tym indywidualne konsultacje, sporządzenie opinii psychologicznej dotyczącej oceny 

rozwoju dziecka. Zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych - w 2018 r. zatrudniono 2 osoby do pomocy  

w tym 1 w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 1 w rodzinie 

zastępczej zawodowej specjalistycznej. W lipcu 2018 r. zatrudniono jedną rodzinę zastępczą 

zawodową do pełnienia funkcji rodziny pomocowej dla dwójki dzieci. 

3) Wzmocnienie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej. 
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Wsparciem 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęte były nie tylko rodziny zastępcze,  

ale i osoby pełnoletnie pozostające nadal w rodzinie zastępczej. Działania podejmowane przez 

koordynatorów to: bezpośrednia praca z rodziną w środowisku – wizyty u rodzin, budowanie relacji  

z rodzicami opartych na wzajemnym zaufaniu, co ułatwiało diagnozowanie potrzeb dziecka 

wychowywanego w pieczy zastępczej oraz określenie w planach pracy pomocy koniecznej  

do podjęcia działań na rzecz dziecka w rodzinie. Działania te wzmacniały sprawność funkcjonowania 

rodziny oraz zwiększały jej siłę i wiarę we własne możliwości. Pomoc niesiona przez koordynatorów 

polegała przede wszystkim na wspieraniu rodzin zastępczych do pokonywania różnych problemów,  

a nie wyręczania w ich rozwiązywaniu. Koordynatorzy realizując swoje zadania możliwie jak 

najczęściej odwiedzali rodziny zastępcze (przynajmniej raz w miesiącu, w przypadku rodzin  

w których występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze częściej), w miejscu zamieszkania 

rodziny zastępczej. Kontakty telefoniczne z zasady inicjowały wizytę osobistą koordynatora 

 w środowisku bądź w związku z występującymi problemami w rodzinie. Spotkania z wychowawcami 

klas i pedagogami odbywały się na terenie szkół, do których dzieci uczęszczają. 

Koordynatorzy swoją pracę z rodziną dokumentowali notatkami służbowymi. Ponadto brali udział  

w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej  

i oceniali zasadność dalszego pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Sporządzono 27 planów 

pomocy dziecku jak też 18 aktualizacji - modyfikacji planów pomocy dziecku oraz 97 ocen sytuacji 

dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Koordynatorzy sporządzali Indywidualne Programy 

Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, gdzie aktualnie osoby te kontynuują naukę  

i pozostały w byłej rodzinie zastępczej. 

Koordynatorzy współpracowali z sądami, szkołami, pracownikami socjalnymi, asystentami  

i ośrodkiem adopcyjnym. Ponadto uczestniczyli w serii szkoleń doskonaląc i podnosząc swoją wiedzę 

i kwalifikacje z zakresu pracy z rodziną i dzieckiem. Ponadto ze swojej pracy sporządzali roczne 

sprawozdanie z efektów pracy z dzieckiem i rodziną. 

4) Życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze i placówkę opiekuńczo – 

wychowawczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem. 

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – 

wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, socjalizacyjny, zakład poprawczy zostaje objęta indywidualnym programem 

usamodzielnienia, określającym sposób uzyskania przez tę osobę wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomocy  

w podjęciu zatrudnienia. Ponadto otrzymuje pomoc na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, 

zagospodarowanie. W 2018 r. udzielono pomocy 23 pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom 

opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze i zakłady poprawcze w łącznej wysokości 129 110,90 zł. 
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5) Partnerzy realizacji programu. 

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował  

w ramach swoich zadań z: 

a)  sądami rodzinnymi przekazując 97 opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej sporządzonych na posiedzeniach zespołów do spraw rodzinnej pieczy zastępczej dokonując 

jednocześnie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, informując jednocześnie  

o całokształcie sytuacji osobistej i rodzinnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocenę 

rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji i jakości 

wykonywanej pracy, przekazywano rejestr osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych  

i rodzin zastępczych niezawodowych, 

  b) pracownią Rozwiązań Szkoleniowo – Terapeutycznych Anna Polak Biała Podlaska, gdzie -  6 dzieci  

z rodzin zastępczych uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych, 

  c) PCPR – w szczególności w procesie usamodzielniania wychowanków z pieczy zastępczej, jak 

również przekazywano informacje na temat możliwości umieszczania dzieci na terenie innych 

powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, bądź dzieci z innych powiatów w rodzinach 

zastępczych na terenie Miasta Biała Podlaska na mocy postanowień sądu i zawartych porozumień 

między powiatami, jak również w celu zawierania porozumień w sprawie przyjęcia, warunków pobytu 

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 

terenie innego powiatu,  

  d) gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie oceny sytuacji rodziców biologicznych dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej i możliwości powrotu dzieci z pieczy zastępczej, zbierano  

informacje dotyczące sytuacji dochodowej, rodzinnej, zdrowotnej i majątkowej rodziców 

biologicznych dzieci i ustalano ewentualne odpłatności za pobyt dziecka w pieczy, 

  e) kuratorami sądowymi w zakresie realizacji postanowień sądu, jak i pełnoletnich wychowanków 

opuszczających pieczę zastępczą, 

f) ośrodkami adopcyjnymi w sprawach dzieci z uregulowaną sytuacją prawną i możliwością 

przysposobienia, 

g) instytucjami oświatowym, takimi jak: szkoły, poradnie psychologiczno –pedagogiczne, monitorując 

przebieg edukacji dzieci, jak też osób usamodzielnianych kontynuujących naukę, 

h) podmiotami leczniczymi, takimi jak: przychodnie, lekarze określonych specjalizacji Poradni 

Zdrowia Psychicznego, Poradni Uzależnień w celu uzyskania przez rodziny zastępcze pomocy 

specjalistycznej, 

i)  punktami nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującymi w Białej Podlaskiej, 

j) Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej - Punkt Biała Podlaska przy ul. Warszawskiej. 

6) Potrzeby w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta w celu pozyskiwania osób gotowych na 

przyjęcie dziecka w szczególności dla małych dzieci do rodziny zastępczej. Potrzeba rozwijania 
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rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez tworzenie nowych rodzin zastępczych zawodowych – 

utworzenie rodzinnego domu dziecka na terenie miasta. Zasoby kadrowe w Dziale Opieki nad 

Rodziną i Dzieckiem są niewystarczające, by realizować zadania organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej - zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychoterapeuty. Do pracy  

z rodziną biologiczną dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej celem powrotu do domu 

rodzinnego – zatrudnienie asystenta rodziny.  

 

Działania podjęte w celu zapobiegania negatywnym skutkom bezdomności na terenie miasta 

Biała Podlaska w 2018 roku. 

 Na terenie Białej Podlaskiej całorocznie funkcjonuje noclegownia dla osób bezdomnych, 

natomiast w okresie zimowym od października do kwietnia przy noclegowni kolejny raz otwarto 

ogrzewalnię dzienną. Wobec czego osoby bezdomne miały możliwość pobytu w placówce przez całą 

dobę. Kolejny raz umożliwiono osobom bezdomnym korzystanie z pomocy psychologa i pracownika 

socjalnego w noclegowni. Oferowane specjalistyczne wsparcie dostosowane było do indywidualnej 

sytuacji osoby bezdomnej. Realizowane działania ukierunkowane były na profilaktykę zdrowotną, 

terapię uzależnień, poprawę relacji rodzinnych, planowanie i dysponowanie środkami finansowymi, 

higienę osobistą oraz aktywność zawodową. W przypadku zgłaszania się osób bezdomnych 

zwalnianych z zakładu karnego kładziono nacisk na readaptację do warunków wolnościowych. 

Kolejnym działaniem jakie podjęto w stosunku do osób bezdomnych mającym na celu 

zminimalizowanie ryzyka utraty życia z powodu zamarznięcia było monitorowanie miejsc 

niemieszkalnych, w których często przebywają bezdomni. Należy dodać, że osoby bezdomne objęte 

były również innymi formami pomocy realizowanymi przez MOPS w Białej Podlaskiej, a mianowicie 

otrzymywały zasiłki okresowe, pomoc rzeczową w postaci zabezpieczenia gorącego posiłku oraz 

żywności, zabezpieczenia niezbędnej odzieży i obuwia, środków higieny osobistej oraz wykupienia 

zleconych leków. Osoby bezdomne uczestniczyły w Kolacji Wigilijnej zorganizowanej przez Caritas 

Diecezji Siedleckiej, Centrum Integracji Społecznej przy współpracy z MOPS w Białej Podlaskiej. 

W okresie szczególnie niskich temperatur Straż Miejska we współpracy z MOPS dostarczała gorący 

posiłek osobom bezdomnym przebywającym w miejscach niemieszkalnych, które nie wyraziły zgody 

na pobyt w noclegowni. Osoby bezdomne, które w wyniku choroby lub niepełnosprawności 

wymagają stałej opieki lub pomocy i tym samym nie mogą przebywać noclegowni dla 

bezdomnych, kierowane są do schronisk dla bezdomnych zlokalizowanych w województwie 

lubelskim lub do domów pomocy społecznej; 

Z osobami bezdomnymi, które wykazują gotowość do podjęcia działań zmierzających do 

wyjścia z bezdomności zawierane są Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności oraz 

kierowane są do CIS, gdzie podejmowane są wobec tych osób działania o charakterze aktywizującym 

społecznie i zawodowo. Na stronie internetowej tut. MOPS http://mops-bialapodlaska.pl w zakładce 

„wsparcie osób bezdomnych” zamieszczony jest rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe 
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na terenie województwa lubelskiego, jak również informacje o ofercie skierowanej do osób 

bezdomnych w terenu Białej Podlaskiej. W 2018 r. został opracowany projekt pn. „Mój dom – 

kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski", którego 

realizację rozpoczęto od kwietnia 2019 r. 

 

6. Uchwała Nr XXXIV/111/17 Rady Miasta Biała Podlaska z  dnia 15 grudnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Miasta Biała Podlaska na 2018 rok. 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określa 

priorytetowe kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na terenie miasta Biała Podlaska, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację, 

określa źródła finansowania tych zadań, przedstawia również zadania własne gminy wynikające z art. 

4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137). 

Program stanowi kontynuację, rozwinięcie i uzupełnienie działań z lat ubiegłych, 

realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz minimalizacji 

szkód społecznych  i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu  na terenie Miasta.  

Przy opracowaniu Programu posłużono się diagnozą potrzeb, jak również uwzględniono zasoby, 

jakimi dysponuje miasto do realizacji zadań publicznych. 

Zgodnie z treścią  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wykonuje się  

w szczególności przez zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, poprzez dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego, klubu 

abstynenta, ośrodka pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, punktów konsultacyjno-

informacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz ich rodzin, a także 

uwikłanych w przemoc domową.  Do istotnych działań należy również realizacja profilaktycznych 

programów i kampanii dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wraz  

z dożywianiem dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem  i ubóstwem, wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez finansowanie warsztatów zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Białej 

Podlaskiej, jak również działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i wiele innych. 

Program uwzględnia cele operacyjne, dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020, a także opiera się na 

rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, wskazanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  
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 Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Miasta Biała Podlaska , zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, które nie mogą być przeznaczane na inne cele. 

Współpraca finansowa realizowana była przez osoby fizyczne, instytucje oraz organizacje 

pozarządowe w ramach Programu oraz na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. W roku 2018 ogólna kwota przekazana na realizację zadań Programu wyniosła 

885 228 zł. Dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej otrzymało  

19 organizacji pozarządowych  z którymi zawarto  23 umowy na kwotę 510 500 zł. Wszystkie zawarte 

umowy zostały zrealizowane. Współpracowano także z uprawnionymi kościelnymi osobami prawnymi 

i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy organizacji 

profilaktycznej akcji letniej „Wakacje z Bogiem” i organizacji bezalkoholowego balu andrzejkowego 

dla młodzieży. 

Współpraca Miasta z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi odbywała się także  

w formach pozafinansowych. Podmioty Programu współpracowały z Miastem uzyskując nieodpłatnie 

lokale na spotkania, sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności statutowej, materiały promocyjne  

i informacje. Przez cały 2018 r. odbywały się spotkania z przedstawicielami organizacji. Dotyczyły one 

przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz bieżących spraw związanych z działalnością 

Podmiotów Programu. Rozmowy były okazją do wymiany doświadczeń, a także informacji 

dotyczących działań inicjatyw organizacji i społeczności lokalnej. Wiele z nich dotyczyło doradztwa 

dla organizacji pozarządowych z zakresu organizacyjnych aspektów funkcjonowania. Między innymi  

w ramach współpracy kierowano mieszkańców miasta do prowadzonego przez Stowarzyszenie Klub 

Abstynenta „Krokus” Punktu Konsultacyjno - Interwencyjnego, który udzielał bezpłatnych porad 

osobom uzależnionym od alkoholu i osobom współuzależnionym, a także rodzinom dotkniętym 

przemocą w rodzinie.  

W 2018 roku zrealizowano następujące zadania Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiazywania problemów Alkoholowych: 

1. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia oraz 

upowszechniających informacje na temat szkód związanych z użyciem alkoholu i problemu 

przemocy w rodzinie. 

Z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska 

odbył się cykl 8 wykładów o tematyce profilaktycznej dla dorosłych mieszkańców miasta Biała 

Podlaska pn. „Akademia Świadomości Społecznej”. Wykłady o tematyce uzależnień od alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, współuzależnienia, DDA, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, radzenia  

z problemami itp. odbywały się w każdą trzecią niedzielę miesiąca, oprócz wakacji w Kościele  pw. 

Bł. Honorata w Białej Podlaskiej. Wykłady miały charakter otwarty i uczestniczyć mógł każdy 

zainteresowany. W wykładach udział wzięło ponad 150 osób. Ponadto Komisja przy współudziale 
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Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowała 

konferencję pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska, poświęconą problemom przemocy 

wobec dzieci pt. „ Przemoc wobec dzieci – diagnoza, rozpoznanie, interwencja, procedury 

postępowania. W konferencji udział wzięli przedstawiciele oświaty, członkowie komisji, członkowie 

zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, pracownicy socjalni MOPS. 

Konferencja miała na celu przedstawienie istotnych zagadnień dot. zjawiska przemocy wobec dzieci, 

procedury zakładania „NK”, wypracowaniu wspólnych działań międzyinstytucjonalnych w kierunku 

zmniejszenia przemocy wobec dzieci oraz  szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku 

powzięcia informacji o stosowaniu przemocy. 

2. Prowadzenie edukacji osób, związanych z dystrybucją i handlem napojami 

alkoholowymi. 

W 2018 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska,  

przygotowała  i przeprowadziła szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych 

– udział wzięło 138 osób. 

3. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez organizowanie lokalnych imprez promujących 

zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym uwzględnienie aktywności kulturalnej  i sportowej dzieci  

i młodzieży oraz całych rodzin.  

W 2018  r.  współfinansowano  przedsięwzięcie z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci  

i młodzieży pn. „Wakacje z Bogiem” w Parafii Św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej. 

Dofinansowano bezalkoholowy  bal andrzejkowy  dla młodzieży – w dwóch przedsięwzięciach wzięło 

udział 250 osób. 

4. Organizacja pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży oraz  

imprez towarzyszących. 

W 2018 roku na realizację pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży, 

zorganizowanych przez organizacje pozarządowe przeznaczono dotację z budżetu miasta w wysokości 

246 500 zł.  W ramach zajęć rekreacyjnych i rywalizacji sportowych  realizowano również  programy 

profilaktyczne w szkołach, które były niezbędnym warunkiem konkursowym ubiegania się o środki  

z budżetu miasta.  W powyższych zajęciach uczestniczyło około 4 500 dzieci i młodzieży z bialskich 

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 

5. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci, młodzieży, rodzin. 

W okresie sprawozdawczym  dzieci i młodzież pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli 

przygotowała i uczestniczyła w kolejnej edycji Miejskiego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych, który 

cyklicznie odbywa się od 11 lat. Podczas występów uczniowie prezentowali twórczość artystyczną 

oraz profilaktyczną. Oprócz młodych aktorów w Przeglądzie brały udział delegacje uczniów ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych - w sumie w Przeglądzie udział wzięło ok 120 dzieci i młodzieży. 

Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Biała Podlaska. 
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6. Tworzenie warunków do powstawania nowych oraz dofinansowanie działalności 

istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym. 

W mieście Biała Podlaska funkcjonowały 2 placówki  wsparcia dziennego: „Promień” przy  

ul. Łomaskiej 79 i Zygmunta Augusta 2 – prowadzona przez Bialskie Stowarzyszenie „Promień”  

w Białej Podlaskiej, oraz placówka wsparcia dziennego „Dziupla” przy ul. Krótkiej 3 – prowadzona 

przez Stowarzyszenie Społecznego Wsparcia i Pomocy Psychopedagogicznej „Amicus”. Placówki 

wsparcia dziennego przeznaczone są dla dzieci  i młodzieży w wieku 7 - 16 lat, wychowujących się 

przede wszystkim w rodzinach, dysfunkcyjnych, ubogich, z problemem alkoholowym, w warunkach 

niekorzystnych dla ich rozwoju, z problemami emocjonalnymi, szukających azylu, wsparcia, pomocy 

oraz miejsca atrakcyjnego, spokojnego, gdzie mogą spędzić czas wolny w gronie zaufanych ludzi. 

Głównym celem działalności placówki było zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom w czasie 

wolnym od nauki szkolnej, pomocy pedagogicznej, dydaktycznej, rozwijanie ich zainteresowań 

poprzez aktywności twórcze a przede wszystkim przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży 

pochodzących ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, zapobieganie powielaniu negatywnych 

wzorców i tworzeniu pokoleniowej patologii. W placówkach prowadzone były również indywidualne 

plany pomocy dla rodziców dzieci. 

Placówki koncentrowały się  na: 

- stworzeniu możliwości pomocy w nauce, 

- rozwijaniu umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grupie, 

- pomocy socjalnej rodzinom podopiecznych (poprzez organizację zbiórek odzieży, darów), 

- współpracy z instytucjami wspierającymi rodziny tj. szkoła, pomoc społeczna, kuratorzy 

sądowi, organizacje pozarządowe, parafia, 

- rozwoju samodzielności dziecka poprzez trening samoobsługi i zadaniowy, 

- inicjowaniu działań na rzecz środowiska lokalnego, np. pomoc osobom starszym, 

- organizacji  imprez na rzecz społeczności lokalnej (pikniki, festyny), 

- dożywianiu podopiecznych. 

 

Uczestnikom oferowano wiele form pomocy oraz możliwości rozwoju osobistego i zainteresowań: 

1) grupowe zajęcia psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne, 

2) pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, 

3) terapia pedagogiczna, 

4) zajęcia z arteterapii, 

5) zajęcia plastyczne, techniczne, rytmiczne, gry i zabawy, 

6) zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne, 

7) konkursy (plastyczne, literackie, matematyczne, z wiedzy ogólnej), 

8) zajęcia rekreacyjno - sportowe oraz gry plenerowe, 
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9) treningi zadaniowe, 

10) imprezy i spotkania integracyjne, okolicznościowe. 

Nabór uczestników do placówki wsparcia dziennego prowadzony był we współpracy z rodzicami, 

pedagogami szkolnymi, wychowawcami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  oraz kuratorami 

zawodowymi i społecznymi.  Wychowawcy poprzez kontakty indywidualne wspierają wychowanków 

w trudnych sytuacjach życiowych, problemach osobistych, szkolnych i rodzinnych. Każdego dnia 

wychowankowie mieli  zapewniony posiłek w formie podwieczorku.  

7. Realizacja zajęć wyrównawczych dla młodzieży z problemem uzależnień w Ośrodku 

Kuratorskim przy S ądzie Rejonowym.    

W 2018 roku sfinansowano prowadzenie zajęć wyrównawczych z historii i wiedzy o społeczeństwie 

oraz z  biologii dla młodzieży zagrożonej i uwikłanej  w uzależnienia i demoralizację, pochodzących  

z rodzin alkoholowych oraz niedostosowanych społecznie, uczęszczających do Ośrodka Kuratorskiego 

Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.  W omawianym okresie w zajęciach uczestniczyło  

14 uczniów. 

8. Dofinansowanie prowadzenia ośrodka  terapeutycznego dla osób uzależnionych od 

alkoholu wraz z realizacją programu motywacyjno – rehabilitacyjnego. 

Gmina Miejska Biała Podlaska dofinansowała realizację programu motywacyjno – terapeutycznego dla 

uzależnionych mieszkańców miasta Biała Podlaska w Ośrodku  Szkolno - Terapeutycznym w Dołdze, 

prowadzonym przez Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Dołdze. Ośrodek 

funkcjonował w systemie całodobowym, w ciągu całego roku. Dysponował 25 miejscami noclegowymi 

(pokoje wieloosobowe), łazienkami, natryskami, ciepłą wodą, boiskami do gier zespołowych, kuchnią 

oraz stołówką. W Ośrodku prowadzony był obowiązkowy program terapeutyczny dla osób 

uzależnionych, który trwał 5 tygodni. Istniała również możliwość pobytu na 14- dniowej terapii 

uzupełniającej tzw. „nawroty” dla osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy program 

terapeutyczny. W czasie pobytu w Ośrodku pacjenci mieli zapewniony: nocleg, wyżywienie, zajęcia 

terapeutyczne oraz doraźną pomoc medyczną. 

Ośrodek oferował następujące świadczenia: 

1) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i pragnącym zerwać z nałogiem, 

2) pomoc rodzinom uwikłanym w problem alkoholowy, współuzależnionym poprzez 

uczestniczenie w terapii, 

3) w każdą niedzielę odbywały się mityngi AA. 

 

W 2018 roku  do Ośrodka zostało przyjętych 13 osób z terenu Miasta Biała Podlaska na program  

35 dniowy oraz 5 osób na 14 dniowy program uzupełniający „nawroty”. 

9. Wspieranie funkcjonowania Punktów Konsultacyjno – Informacyjnych, dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych, członków Ich Rodzin oraz dotkniętych  przemocą  
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w rodzinie. 

W 2018 roku Miasto sfinansowało poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem 

alkoholowym, ich rodzin, osób współuzależnionych oraz z przemocą w rodzinie, prowadzony przez 

Klub Abstynenta „Krokus”. W Punkcie porad udzielali specjaliści: psycholodzy oraz prawnicy.  

W omawianym okresie z poradnictwa w 2018 roku skorzystało  209 osób. 

10. Wspomaganie finansowe lub rzeczowe działań stowarzyszeń abstynenckich, ruchów 

samopomocowych AA, wzmacniających proces zdrowienia z choroby alkoholowej.  

Dostępność i wysoką jakość profesjonalnej terapii uzależnień warunkuje skuteczność  wszystkich 

innych działań, podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. 

Część osób uzależnionych, po zakończeniu leczenia odwykowego wymaga oddziaływań 

rehabilitacyjnych, dlatego koniecznym jest podejmowanie działań podtrzymujących proces trzeźwienia.  

Działania określone w tym obszarze, skierowane były nie tylko do osób z problemem alkoholowym,  

ale także do członków ich rodzin, którzy podobnie jak osoba z problemem alkoholowym, podlegają 

niszczącym skutkom długotrwałego oddziaływania alkoholu. W mieście Biała Podlaska funkcjonują 

następujące formy ruchu samopomocowego alkoholików  i ich rodzin: 

1) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus”,  

2) Grupa AA „SKORPION”, Grupa AA „MATECZNIK”, Grupa AA „KRZNA”, Grupa AA 

(tylko dla kobiet) „ALBA”, Grupa Al – Anon „NADZIEJA”,  

3) Grupa terapeutyczna DDA, 

4) Grupa AA „ Przemiana” w Zakładzie Karnym. 

11. Realizacja programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, 

 w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem 

Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego lub terapii 

grupowej.  

Efektem doświadczeń wyniesionych z życia w rodzinie z problemem alkoholowym może być powstały 

na tym tle zespół zaburzeń przystosowania nazywany syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). 

Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym żyją w stanie chronicznego napięcia  

i stresu, doświadczają wielu traumatycznych sytuacji związanych z chaosem i awanturami w domu,  

a w związku z brakiem oparcia ze strony dorosłych żyją w poczuciu braku bezpieczeństwa 

emocjonalnego i fizycznego, co powoduje określone zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Należy 

również podkreślić, że przy braku wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej, dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym stanowią grupę najwyższego ryzyka. Żyjąc w rodzinie z problemem alkoholowym, 

czasami szukają takich form spędzania czasu wolnego, które wiążą się ze spożywaniem alkoholu. 

Negatywne wzorce wyniesione z domu są także często powtarzane w ich dorosłym życiu. Gmina 

Miejska Biała Podlaska finansowała w ramach umowy ze specjalistą terapii uzależnień 

ponadpodstawowy program dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzony w formie terapii 
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grupowej. W 2018 r. w grupie DDA uczestniczyło do 12 osób.  

12. Wspieranie i rozwijanie poradnictwa indywidualnego, grup terapeutycznych oraz grup 

wsparcia dla osób doznających przemocy. 

Przemoc w rodzinie jest to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, narażając te osoby na niebezpieczeństwo 

utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, powodującą szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Najczęściej występującą przemocą  jest przemoc psychiczna, 

następnie jeśli chodzi o częstość, obserwuje się przemoc fizyczną, później ekonomiczną i na końcu 

seksualną. Średnia występowania przemocy rodzinnej na terenie Miasta Biała Podlaska jest 

porównywalna ze średnimi w ogólnopolskiej  populacji. Jako najczęstsza przyczyna występującej 

przemocy w rodzinach ( wg. statystyki „Niebieskich Kart”) podawany jest alkohol. Specyfika przemocy 

w rodzinach alkoholowych polega zarówno na większym nasileniu zjawiska, jak też na większych 

rozmiarach destrukcji wśród ofiar i ich mniejszych zasobach indywidualnych do radzenia sobie.  

O dobrym kierunku działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie świadczy fakt, 

że wzrasta liczba ujawnianych przypadków przemocy oraz osób, które przyznają się do doświadczania 

tej przemocy. W omawianym okresie Stowarzyszenie „ Klub Abstynenta Krokus” realizował program 

terapeutyczny  dla osób doznających  przemocy. W  2018 roku z programu skorzystało  12  osób. 

13. Realizacja podstawowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” realizowało program korekcyjno – edukacyjnego dla osób  

z problemem alkoholowym, stosujących przemoc w rodzinie. W 2018 roku w programie  uczestniczyło  

8 mężczyzn. Ponadto osoby doświadczające przemocy, jak i stosujące przemoc mogli skorzystać  

z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego w Punkcie Konsultacyjno – Interwencyjnym 

w Białej Podlaskiej, przy ul. Stacyjnej 6.  Z tej formy pomocy skorzystało 56 osób. 

14. Działalność Miejskiej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała 

Podlaska.  

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska została powoływana 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska na czas trwania kadencji samorządu i pracowała  

w oparciu o zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska regulamin komisji. W skład Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej wchodzą osoby o różnych 

uzupełniających się kompetencjach. Do kluczowych zadań Komisji należało między innymi: 

prowadzenie postępowania zmierzającego do motywowania osób uzależnionych celem podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego, bądź kierowania wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku 

poddania się leczeniu, uczestniczenie w procedurze „Niebieskiej Karty”, oraz w postępowaniu  

w zakresie przeciwdziałania przemocy, organizacji szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

prowadzenie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów sprzedających alkohol, w szczególności  
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w kontekście sprzedaży alkoholu nieletnim, wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do 

wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej, w szczególności do dzieci i młodzieży, rodziców, 

wychowawców, kobiet w ciąży, kandydatów na kierowców. W 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń 

planarnych Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska. 

Członkowie komisji opiniowali wnioski na podstawie których Prezydent Miasta Biała Podlaska wydał 

158 decyzji dot. zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście Biała Podlaska. Dodatkowo Prezydent 

Miasta Biała Podlaska wydał 5 decyzji dot. jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które są 

wyłączone z opiniowania komisji. 

W 2018 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zespołu ds. 

motywacyjno – interwencyjnego,  wpłynęło 109  wniosków (w tym: 18 wniosków dotyczyło kobiet  

i 91 dotyczyło mężczyzn) z prośbą o podjęcie działań w sprawie skierowania na leczenie odwykowe 

osoby nadużywającej alkohol. Wnioski były skierowane od : członków rodzin – 52, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej – 49, Kuratorów sądowych – 8. 

W związku ze złożonymi wnioskami, wyznaczano terminy posiedzeń Zespołu. W 2018 roku odbyły się 

42 posiedzenia Zespołu motywacyjno – interwencyjnego Komisji, na które wzywane były osoby 

podejrzewane o nadużywanie alkoholu, w niektórych przypadkach dwukrotnie, ponieważ osoba 

wezwana po raz pierwszy nie stawiła się na posiedzenie komisji, bądź stawiła się w stanie nietrzeźwym. 

W sumie w 2018 r. Zespół prowadził 182 sprawy (w tym sprawy rozpoczęte w 2017 r.). Podczas 

posiedzeń Zespołu, członkowie Komisji wysłuchiwali oraz motywowali osoby podejrzewane  

o nadużywanie alkoholu do podjęcia dobrowolnej terapii odwykowej, która w systemie otwartym trwa 

do około 2 lat. Na terenie miasta Biała Podlaska terapię odwykową prowadzą:  

1. NZOZ „Terapia A”  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy  

ul. Terebelskiej 67. 

2. NZOZ „Zmiana” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy  

ul. Warszewskiej 14. 

3. NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego, ul. Janowska 17.  

Osoby podejrzewane o uzależnienie od alkoholu, które nie wyraziły zgody na podjęcie 

dobrowolnego  leczenia odwykowego, bądź je przerwali w trakcie dobrowolnej terapii, były kierowane 

przez Komisję na badania do biegłych sądowych w celu stwierdzenia, czy osoba jest uzależniona  

od alkoholu i w jakim stopniu. W przypadku stwierdzenia przez biegłych ZZA, sprawę kierowano do 

Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem nałożenia przez Sąd 

obowiązku przymusowego leczenia odwykowego a także w większości spraw nałożenia obowiązku 

sprawowania nad rodziną z problemem alkoholowym nadzoru kuratora sądowego. W 2018 roku 

przekazano do Sądu  70 wniosków wraz z aktami spraw w tym: 16 spraw dotyczyło kobiet i 54 sprawy 

dotyczyły mężczyzn. Wnioskodawcom, którzy najczęściej były osobami współuzależnionymi, 
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proponowano różne, bezpłatne formy pomocy:  

- skorzystania z poradnictwa psychologicznego i prawnego, oferowanego przez specjalistów  

z dziedziny uzależnień w Punkcie Konsultacyjno – Interwencyjnym w Białej Podlaskiej, przy 

ul. Stacyjnej 6, 

- podjęcia terapii dla osób współuzależnionych w jednej z trzech Poradni Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia, oraz uczestniczenia w grupach samopomocowych, 

- skorzystania z psychoterapii grupowej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, 

- dla osób doznających przemocy oferowano skorzystanie z programu edukacyjno - 

terapeutycznego dla ofiar przemocy, realizowanego przez Stowarzyszenie „ Klub Abstynenta 

Krokus”, 

-  skorzystania z całodobowego telefonu zaufania „Podlaska Niebieska Linia”, 

- skorzystania z oferty cyklu wykładów w ramach akcji profilaktycznej„ Akademia Świadomości 

Społecznej”, która odbywała się od marca do grudnia 2018 r. z wyjątkiem wakacji w każdą 

trzecią niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 18.00 w Kościele Bł. Honorata w Białej 

Podlaskiej.  

Ponadto członkowie Komisji w przypadku powzięcia informacji o zjawisku przemocy w rodzinie, 

wypełniali formularz „Niebieskiej Karty” dla osób doznających przemocy i niezwłocznie 

przekazywano do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, celem podjęcia dalszych działań w grupach roboczych. W 2018 r. wypełniono i przekazano 

do Zespołu 7„NK”. 

15. Realizacja  programu readaptacji i integracji  dla  uczestników (trwale bezrobotnych,  

po ukończonej terapii odwykowej) w 5 sekcjach: remontowo – budowlanej, opiekuna osoby 

starszej, gastronomicznej, florystycznej, księgowej. 

Jednym z zadań własnych Miasta Biała Podlaska, było wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 

organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej w wysokości 252 000 

zł rocznie. Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. Działania realizowane przez CIS 

odnoszą się do problemów środowiska lokalnego. Podstawowym celem było realizowanie pełnego 

zakresu programu zatrudnienia socjalnego, skierowanego do osób nieaktywnych zawodowo, czyli: 

pomoc osobom długotrwale bezrobotnym w reingerencji społecznej i zawodowej, przygotowanie do 

samodzielnej aktywności na rynku pracy, teoretyczna i praktyczna nauka zawodu. Uczestnikami CIS 

byli mieszkańcy miasta Biała Podlaska, będący w trudnej sytuacji finansowej, zawodowej i życiowej. 

Oferta CIS skierowana była w szczególności do osób:  

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku,  

- bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,  

po zakończeniu programu terapii,  
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- niepełnosprawnych, 

- dotkniętych chorobą psychiczną, po leczeniu, 

- zwalnianych z zakładów karnych, 

- uchodźców. 

W CIS działało 5 sekcji: gastronomiczna, remontowo – porządkowa, opiekunek osób starszych, 

florystyczno – ogrodnicza oraz księgowa. 

 

7. Uchwała nr XXXIV/112/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 grudnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Biała 

Podlaska na lata 2018-2020. 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Biała Podlaska na lata 2018-2020 

został ustanowiony wyżej wymienioną uchwałą, a jego przygotowanie wynikało z zapisu art. 10 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030,  

z późn.zm.) oraz celów operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym 

Programie Zdrowia na lata 2016-2020, projekt Miejskiego Programu. Cele i zadania Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Biała Podlaska na lata 2018-2020 wynikają również 

ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2020 oraz 

przeprowadzonej diagnozy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych  

w mieście Biała Podlaska. Zjawisko używania środków psychoaktywnych jest poważnym problemem 

społecznym. Występuje coraz więcej różnorodnych narkotyków oraz jest łatwiejszy do nich dostęp.  

W Białej Podlaskiej narkomania nie plasuje się na najwyższym miejscu wśród innych patologii 

społecznych, ale analizując to zagadnienie trzeba mieć na uwadze, że używanie narkotyków powoduje 

bardzo dużą utratę zdrowia, a także zwiększa częstotliwość występowania różnorodnych negatywnych 

zjawisk społecznych tj.: przestępczości, przemocy, bezrobocia, ubóstwa czy bezdomności i dlatego tak 

ważne jest szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. 

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku wydano 75 000 zł w formie 

przekazanych dotacji: Bialskopodlaskiemu Stowarzyszeniu „Powrót z Uzależnień” w wysokości 

52 800 zł na kontynuację programu profilaktycznego dla osób zagrożonych narkomanią oraz 

eksperymentujących z narkotykami, utrzymujących abstynencję oraz ich rodzin „Promień Nadziei” –  

z pomocy skorzystało 361 osób, Fundacji „Kurs na Miłość” w wysokości 11 480 zł na realizację 

projektu „Szkoła dla Rodziców  i Wychowawców” – zajęć skorzystało 31 osób oraz Stowarzyszeniu 

Świętego Michała na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego dla Osób Uzależnionych 

od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych w kwocie 10 720 zł – z porad i pomocy 

skorzystało 95 osób. Duży wachlarz działań realizowany jest przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej  

i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz przez inne jednostki 

funkcjonujące w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 
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Główny cel Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Biała Podlaska na lata 2018-

2020 opiera się na celu operacyjnym nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020  

i brzmi: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownym w mieście 

Biała Podlaska. Zacytowany wyżej cel główny Programu jest zaplanowany do realizacji w obszarach: 

działań edukacyjno-informacyjnych, rozwoju kadr, profilaktyki, redukcji szkód, rehabilitacji  

i integracji społecznej, monitorowania sytuacji epidemiologicznej. 

Adresatami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Biała Podlaska są wszyscy 

mieszkańcy miasta Biała Podlaska, a w szczególności: dzieci i młodzież, rodzice, opiekunowie, 

wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, użytkownicy narkotyków oraz osoby uzależnione, 

rodziny osób z problemem narkotykowym oraz pracownicy podmiotów zajmujących się profilaktyką 

uzależnień. 

 

8. Uchwała nr XV/10/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 lutego 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Biała Podlaska Programu Duża Rodzina. 

W Programie uczestniczyć mogą rodziny wielodzietne w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na 

terenie miasta Biała Podlaska, składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu 

troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się 

lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką 

rodzica. Celem Programu jest zwiększenie osobom z rodzin wielodzietnych dostępności do działań 

kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych zmierzających do poprawy warunków życiowych 

bialskich rodzin poprzez proponowany system zniżek udzielanych rodzinom uczestniczącym  

w Programie przez jego partnerów. Proponowane ulgi obejmują ofertę jednostek samorządowych:  

roczne bilety komunikacji,  zniżki na zakup biletów na koncerty,  imprezy , zajęcia  Bialskiego 

Centrum Kultury, wejściówki na basen oraz różnorodne rabaty oferowane przez podmioty usługowe, 

handlowe, edukacyjne  itp. prowadzące działalność gospodarczą. Według danych w 2018 roku  

w Programie uczestniczyło  74 partnerów oferujących zniżki. Urząd Miasta Biała Podlaska promuje 

firmy lub instytucje partnerskie umieszczając dane teleadresowe oraz informacje o udzielonych 

rabatach na swojej stronie internetowej w zakładce „Duża Rodzina”. W ramach realizacji niniejszego 

programu w 2018 roku  podjęto następujące działania: przyjęto i zweryfikowano 257 wniosków, 

wydano 355 sztuk kart posiadaczom, przedłużono aneksami 9 porozumień z dotychczasowymi 

partnerami.   

Wykaz partnerów: http://um.bialapodlaska.pl/pliki/dok/partnerzy_duza_rodzina_9.11.2018.pdf 

 

9. Uchwała nr XXXIV/93/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

budżetu miasta Biała Podlaska. 
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 Zmiany w budżecie, w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 6 uchwałami Rady Miasta 

oraz 17 zarządzeniami Prezydenta Miasta.  

Plan dochodów budżetowych miasta Biała Podlaska na koniec roku 2018 wyniósł  326 088 

651,97 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 322 087 982,89 zł, co stanowi 

98,8 % wykonania planu,  w tym:  

• dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 311.472.499,86 zł, tj. 102,9 % planu,  

• dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 10.615.483,03 zł, tj. 45,3 % planu.  

Tabela nr 52. Szczegółowe źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie: 

  
Dochody na koniec 2018 

roku 
Plan Wykonanie 

z tego: 

% 

  Dochody 

bieżące  

Dochody 

majątkowe 

1 Dochody własne 112 561 707,22 123 170 132,16 119 466 462,70 3 703 669,46 109,42 

1.1 podatki i opłaty 43 105 166,00 46 409 517,06 46 409 517,06 0,00 107,67 

1.2 

dochody z tytułu udziałów 

we wpływach z PIT 59 451 603,00 63 229 668,00 63 229 668,00 0,00 106,35 

1.3 

dochody z tytułu udziałów 

we wpływach z CIT 1 340 000,00 2 206 042,54 2 206 042,54 0,00 164,63 

1.4 dochody z majątku miasta 3 409 813,00 4 108 949,21 405 279,75 3 703 669,46 120,50 

1.5 pozostałe 5 255 125,22 7 215 955,35 7 215 955,35 0,00 137,31 

2 Subwencja ogólna 105 246 811,00 105 246 811,00 105 246 811,00 0,00 100,00 

2.1 część oświatowa 90 625 051,00 90 625 051,00 90 625 051,00 0,00 100,00 

2.2 część równoważąca 4 685 952,00 4 685 952,00 4 685 952,00 0,00 100,00 

2.3 część wyrównawcza 9 935 808,00 9 935 808,00 9 935 808,00 0,00 100,00 

3 

Dotacje celowe z budżetu 

państwa 88 435 978,61 87 144 372,90 80 915 635,98 6 228 736,92 98,54 

3.1 zadania zlecone 77 790 359,04 76 751 106,65 75 918 741,65 832 365,00 98,66 

3.2 zadania powierzone 166 600,00 17 300,61 17 300,61 0,00 10,38 

3.3 zadania własne 10 479 019,57 10 375 965,64 4 979 593,72 5 396 371,92 99,02 

4 Pozostałe dotacje 2 165 550,78 160 493,87 83 843,86 76 650,01 7,41 

5 

Dotacje z budżetów innych 

JST 1 277 604,00 1 254 927,34 1 224 927,34 30 000,00 98,23 

6 Środki na zadania UE 16 331 976,00 5 042 442,43 4 466 015,79 576 426,64 30,87 

6.1 środki UE 15 831 086,00 4 854 275,92 4 277 849,28 576 426,64 30,66 

6.2 środki krajowe 500 890,00 188 166,51 188 166,51 0,00 37,57 

7 Pozostałe środki 69 024,36 68 803,19 68 803,19 0,00 99,68 

SUMA 326 088 651,97 322 087 982,89 311 472 499,86 10 615 483,03 98,77 
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Plan wydatków budżetu miasta Biała Podlaska w 2018 r. wynosił 355 888 911,33 zł,  został 

wykonany  w wysokości 316 142 695,82 zł, co stanowi 88,8 % planu, w tym: 

� wydatki bieżące 279 444 943,52 zł, tj. 97,1 % planu, 

� wydatki majątkowe 36 665 252,30 zł, tj. 53,8 % planu. 

Tabela nr 53. Wydatki miasta Biała Podlaska 

Lp. Wydatki miasta Biała Podlaska 

Wydatki 

% Plan Wykonanie 

1. WYDATKI BIEŻĄCE 287 681 993,20 279 444 943,52 97,1 

1.1 wynagrodzenia i pochodne 124 623 967,54 122 889 570,32 98,6 

1.2 wydatki na realizację zadań statutowych 56 831 409,12 52 826 464,18 93,0 

1.3 dotacje 39 442 949,75 39 047 867,03 99,0 

1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 183 666,79 62 878 116,77 98,0 

1.5 wydatki na obsługę długu 2 300 000,00 1 802 925,22 78,4 

1.6 poręczenia i gwarancje 300 000,00 0,00 0,0 

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 68 206 918,13 36 697 752,30 53,8 

2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 409 418,13 36 665 252,30 54,4 

2.2 

dotacje na finansowanie inwestycji i 

zakupów inw 797 500,00 32 500,00 4,1 

SUMA 355 888 911,33 316 142 695,82 88,8 

 

Dochody własne
123 170 132,16

Subwencja ogólna
105 246 811,00

Dotacje celowe z 
budżetu państwa

87 144 372,90

pozostałe dotacje
160 493,87

Dotacje z budżetów 
innych JST

1 254 927,34

Środki na zadania UE
5 042 442,43

pozostałe środki
68 803,19

Podział dochodów

Dochody własne

Subwencja ogólna

Dotacje celowe z budżetu
państwa

pozostałe dotacje

Dotacje z budżetów innych JST



Strona 114 z 131 
 

 

 

Tabela nr 54. Podział WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej 

przedstawia poniższa tabela: 

Dział Nazwa  Plan Wykonanie % Udział 

O10 Rolnictwo i łowiectwo 23 175,17 22 285,84 96,2 0,01 

O20 Leśnictwo 13 550,00 12 735,24 94,0 0,00 

600 Transport i łączność 11 792 896,00 11 263 345,63 95,5 4,03 

630 Turystyka 45 000,00 35 527,12 78,9 0,01 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 855 917,07 1 536 166,00 82,8 0,55 

710 Działalność usługowa 991 315,00 846 082,11 85,3 0,30 

720 Informatyka 698 720,00 658 214,35 94,2 0,24 

750 Administracja publiczna 16 810 169,57 15 705 569,25 93,4 5,62 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państ. 443 387,00 430 867,16 97,2 0,15 

752 Obrona narodowa 7 500,00 7 500,00 100,0 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne 15 328 517,36 14 500 188,39 94,6 5,19 

755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 203,94 100,0 0,04 

757 Obsługa długu publicznego 2 600 000,00 1 802 925,22 69,3 0,65 

801 Oświata i wychowanie 126 704 531,18 124 909 054,77 98,6 44,70 

851 Ochrona zdrowia 1 136 435,00 966 662,36 85,1 0,35 

852 Pomoc społeczna 9 940 268,50 9 637 755,96 97,0 3,45 

853 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społ. 1 998 301,70 1 976 997,33 98,9 0,71 

854 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 7 212 567,65 7 018 578,52 97,3 2,51 

855 Rodzina 64 536 449,00 63 268 767,96 98,0 22,64 

WYDATKI 
BIEŻĄCE

279 444 943,52

WYDATKI 
MAJĄTKOWE
36 697 752,30

Podział wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE
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900 

Gosp. komunalna i ochrona 

środowiska 15 633 400,00 15 066 180,31 96,4 5,39 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 8 183 685,00 8 130 445,52 99,3 2,91 

926 Kultura fizyczna 1 601 000,00 1 523 890,54 95,2 0,55 

  287 681 993,20 279 444 943,52 97,1 100,0 

 

 

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Biała Podlaska udzielono również dotacji na kwotę 

39 055 367,03 zł, tj. 99,0 % planu, w tym: 

1. dotacje podmiotowe w kwocie 32 643 749,03 zł, 

2. dotacje celowe 6 404 118,00 zł, 

3. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7.500,00 zł.(Fundusz wsparcia policji) 

 

Tabela nr 55. Podział WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na poszczególne działy klasyfikacji 

budżetowej przedstawia poniższa tabela: 

Dział Nazwa  Plan Wykonanie % 

600 Transport i łączność 17 347 611,01 11 264 938,30 64,9 

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 975 000,00 3 377 269,26 67,9 

710 Działalność usługowa 2 400 626,00 2 299 542,78 95,8 

720 Informatyka 140 000,00 124 217,70 88,7 

754 Bezpieczeństwo publiczne 977 865,00 977 165,01 99,9 

801 Oświata i wychowanie 5 811 357,00 4 080 650,57 70,2 

Oświata i opieka 
edukacyjna

131 927 633,29Pomoc społeczna + 
rodzina

72 906 523,92

Administracja 
publiczna

15 705 569,25

Gosp. komunalna i 
ochrona środowiska

15 066 180,31

Bezpieczeństwo 
publiczne

14 500 188,39

Transport i łączność
11 263 345,63

Kultura i kultura 
fizyczna

9 654 336,06

Pozostałe
8 421 166,67

Wydatki bieżące 
Oświata i opieka edukacyjna

Pomoc społeczna + rodzina

Administracja publiczna

Gosp. komunalna i ochrona
środowiska
Bezpieczeństwo publiczne

Transport i łączność

Kultura i kultura fizyczna

Pozostałe
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852 Pomoc społeczna 1 530 000,00 1 326 580,37 86,7 

855 Rodzina 1 993 436,12 1 923 781,23 96,5 

900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska 1 393 729,00 1 008 632,48 72,4 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 14 773 919,00 6 476 503,57 43,8 

926 Kultura fizyczna 16 863 375,00 3 838 471,03 22,8 

  68 206 918,13 36 697 752,30 53,8 

 

 
 

W okresie sprawozdawczym, z budżet miasta Biała Podlaska udzielono również dotacje 

majątkową w kwocie 25 000,00 zł, (100,0 % planu) dla Bialskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem 

na realizację projektu „Światła na scenę”. 

 Dotacja zaplanowana w kwocie 765.000,00 zł dla Gminy Biała Podlaska w ramach projektu „Budowa 

zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska” nie została 

zrealizowana, w związku z przesunięciem przez Gminę Wiejską Biała Podlaska realizacji zadania 

inwestycyjnego na rok 2019.  

 

ZADŁUŻENIE, PRZYCHODY I ROZCHODY 

Na koniec 2018 r. miasto Biała Podlaska posiadało zadłużenie w wysokości 69 495 188,00 zł.   

Przychody miasta Biała Podlaska uzyskane w 2018 r., w kwocie 38 451 669,36 zł pochodziły 

z wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. 

Rozchody miasta w 2018 r. wyniosły 8 000 000,00 zł, i dotyczyły  wykupu emitowanych  

w latach poprzednich obligacji. 

Transport i łączność
11 264 938,30

Gospodarka 
mieszkaniowa
3 377 269,26

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego
6 476 503,57

Kultura fizyczna
3 838 471,03

Oświata i 
wychowanie
4 080 650,57

Pozostałe
7 659 919,57

Wydatki majątkowe

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Kultura fizyczna

Oświata i wychowanie

Pozostałe



Strona 117 z 131 
 

Część IV – Działalność inwestycyjna 

 

Zakończono realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

1) Przebudowa ulicy Piłsudskiego. 

− w ramach zadania wykonano kanał deszczowy wraz z odtworzeniem nawierzchni  

w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Pocztowej.  

Inwestycja ujęta w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Biała Podlaska na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2030 roku) [dalej: Strategia MOF] 

realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza spójność terytorialna obszaru 

funkcjonalnego. 

2) Przebudowa budynku na potrzeby Żłobka Miejskiego tworzonego przy ul. Leszczynowej 16. 

− w ramach zadania wykonano: prace budowlane, tj. murowanie i malowanie ścian, 

posadzki z terakoty oraz z wykładziny PCV, utwardzono teren przy budynku; prace 

sanitarne tj.: wykonanie łazienek, przyłącze kanalizacyjne, instalację c.w.u., cyrk.  

i zimnej wody, instalację elektryczną i monitoring, nowy plac zabaw oraz zakupiono 

wyposażenie do sal zabaw. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

3) Wyposażenie kuchni Żłobka Miejskiego „Akademia Małego Odkrywcy” tworzonego przy  

ul. Leszczynowej 16.  

− w ramach tego zadania zakupiono: piec konwekcyjno-parowy w komplecie z podstawą, 

zmiękczacz wody automatyczny, kuchnię elektryczną 4-płytową na podstawie otwartej, 

patelnię elektryczną; urządzenia ze stali nierdzewnej: taboret elektryczny 1-płytowy, stół 

przyścienny, basen 1-komorowy, stół ze zlewem 2-komorowym; zamrażarkę skrzyniową, 

szafę chłodniczą, baterię umywalkową jednootworową. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

4) Przebudowa ogrodzenia istniejącego przy ZSO nr 2 przy ul. Leszczynowej (dostosowanie do 

wymogów p. pożarowych ogrodzenia oraz bram wjazdowych) w związku z uruchomieniem  

w budynku Zespołu Szkół Żłobka Miejskiego "Akademia Małego Odkrywcy". 

− w ramach zadania wykonano ogrodzenie z przęseł z siatki. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

5) Modernizacja i doposażenie warsztatów Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej. 

− wykonano modernizację części budynku głównego oraz warsztatów Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 i Nr 2 w Białej Podlaskiej. W ramach inwestycji wykonywano też 
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przebudowę, adaptację i remonty obiektów wykorzystywanych przez miejskie szkoły 

zawodowe do prowadzenia zajęć praktycznych, realizowano zakup maszyn i urządzeń 

służących nauce praktycznej zawodu. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

6) Modernizacja i przebudowa ulic i chodników – nakładki bitumiczne.  

− wykonano przebudowę nawierzchni (nakładka bitumiczna + wymiana krawężnika) na ul. 

Piłsudskiego (od ul. Artyleryjskiej do ul. Grunwaldzkiej) oraz przebudowano chodnik na 

ulicy Sidorskiej 1. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 

spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

7) Budowa ulic w technologii uproszczonej.  

− w ramach zadania wybudowano w technologii uproszczonej ulice Matejki, Olszową 

i Zagajnikową. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 

spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

8) Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 

Podlaska – etap I. 

− zainstalowano reduktory mocy do szaf oświetleniowych (Warszwska I i II etap, 

Żeromskiego, oś. Pieńki), 

− wybudowano oświetlenie na ul. Granicznej, 

− utworzono system pomiaru zanieczyszczeń i informowania mieszkańców, zakupiono 

urządzenia i oprogramowanie, zmodernizowano stronę internetową celem nadania 

nowych funkcji. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza spójność 

terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

9) Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od BCK do skrzyżowania z ul. Kopernika. 

− w ramach zadania przebudowana została ulica na odcinku od Bialskiego Centrum 

Kultury do skrzyżowania z ul. Kopernika. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza spójność 

terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

10) Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej  

Podlaskiej. 

− przebudowano układ wjazdowy z mostem i zagospodarowaniem na dojeździe, 

− zrealizowaną dostawę wraz z rozmieszczeniem i montażem mebli biurowych do Oficyny 

Zachodniej, 
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− wykonano konserwację dekoracji sztukatorskiej w Wieżyczce Zachodniej, 

− wykonano sieć wodociągową zasilającą Zespół Zamkowo Parkowy, 

− zrealizowano dostawę i montaż regałów do Oficyny Zachodniej. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 

gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 

11) Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 

4 w Białej Podlaskiej – „Droga ku przyszłości”. 

− zrealizowano dostawę wraz z rozmieszczeniem i montażem (instalacją) zestawów 

komputerowych i specjalistycznych urządzeń do pracowni informatycznych oraz 

wyposażenia pracowni przyrodniczej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

12) Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 7, 7A – realizowana w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

− wykonano plac zabaw z nawierzchniami bezpiecznymi i wyposażono go w zestaw 

zabawowy, zabawki, ogrodzenie, kosze i ławki. 

13) Budowa siłowni na otwartym powietrzu oraz placu zabaw przy ul. Świerkowej – realizowana 

w ramach budżetu obywatelskiego. 

− wykonano plac zabaw z ogrodzeniem oraz siłownię na otwartym powietrzu przy  

ul. Świerkowej na osiedlu Pieńki - Grzybowa w Białej Podlaskiej. 

14) Rozbudowa boiska miejskiego – plac zabaw i teren wypoczynku dla mieszkańców osiedla 

Rataja (Francuska) – realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. 

− wykonano plac zabaw z ogrodzeniem, siłownię na otwartym powietrzu, boisko trawiaste  

z bramkami, koszami do koszykówki i siatką do siatkówki. 

15) Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ul. Zagrodowej – realizowana w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

− wykonano plac zabaw z nawierzchniami bezpiecznymi i wyposażono go w zestaw 

zabawowy, zabawki, ławki i kosze. Obok placu zabaw postawiona została altana wraz  

z utwardzeniem terenu. 

16) Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i produktów lokalnych – 

targowisko przy Al. Tysiąclecia. 

− w ramach zadania wybudowano halę targową dla produktów rolno-spożywczych, 

utwardzono teren trylinką, wykonano instalacje kanalizacji deszczowej oraz instalację 

elektryczną. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 
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17) Kompleks sportowy dla osiedla Jagiellońskiego – realizowany w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

− przygotowano dokumentację projektową oraz wykonano na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 9 park do street workout-u. 

18) Oświetlenie ulic – projekty. 

− wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulic: Zawilcowej, Iglastej, Jaworowej, 

Paprociowej, Borówkowej, Poziomkowej, Jałowcowej, Jesionowej, Ceglanej oraz ulic na 

osiedlu Pieńki – Grzybowa. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza spójność 

terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

19)  Opracowania projektowe. 

− przygotowano dokumentację projektową ulicy Koncertowej i ronda na skrzyżowaniu ulic 

Kolejowa – Łomaska. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza spójność 

terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

20) Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej. 

− rozpoczęto roboty ziemne i budowę kanalizacji deszczowej, wodociągu  

oraz oświetlenia w obrębie parkingu.  

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

21) Przebudowa chodnika na ul. Mikołaja Kopernika – realizowana w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

− przebudowano chodnik wzdłuż ulicy Kopernika na wysokości budynków Kopernika 3 i 5 

oraz na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy 34 Pułku Piechoty. 

22) Przebudowa chodnika na ul. Łukaszyńskiej – realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. 

− wykonano modernizację chodnika przy ul. Łukaszyńskiej oraz wokół ogrodzenia 

Przedszkola Samorządowego nr 14. 

23) Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

− wykonano przyłącza kablowe wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem tablic 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (5 szt. ul. Terebelska, Al. Tysiąclecia, Orzechowa, 

Sidorska)  

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 

spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

24) Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze rewitalizacji miasta Biała 

Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych. 
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− wybudowano odcinek ul. Pocztowej od skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

do skrzyżowania z ul. ks. K. Budkiewicza wraz z utwardzeniem przyległego terenu. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 

spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

25) Budowa ołtarza na cmentarzu komunalnym w Białej Podlaskiej przy ul. Cmentarnej wraz z 

zapleczem socjalnym i administracyjnym. 

− opracowano projekt budowy ołtarza na cmentarzu. 

 

Aktualnie w trakcie realizacji są następujące zadania: 

26) Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo – Parkowego Radziwiłłów w Białej 

Podlaskiej. 

− budowa zadaszenia oraz przebudowa i remont Amfiteatru, 

− przebudowa i remont budynku Muzeum Południowego Podlasia. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 

gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 

27) Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

− budowa ścieżek rowerowych wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury 

towarzyszącej na ulicach Brzeskiej, Terebelskiej w Białej Podlaskiej, 

− dostawa 5 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, 

spełniających normę czystości spalin. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 

spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 

28) Budowa Parku Miejskiego na Osiedlu Jagiellońskim. 

− rozpoczęto prace budowlane, wykonano przyłącze wodociągowe i energetyczne, 

przygotowano podbudowę pod drogi. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 2 Wyższa jakość 

życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

29) Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych 

i turystycznych. 

− wykonano operaty szacunkowe, wykonano podziały geodezyjne i wykupiono 

nieruchomości położone w pobliżu rzeki Krzny, przeznaczone pod realizację ścieżki 

rowerowej oraz opracowano dokumentację techniczną. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 

gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 
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30) „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej” – przebudowa 

skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i ul. Solidarności. 

− wykonano geodezyjny podział nieruchomości. przy skrzyżowaniu ulicy Terebelskiej  

z droga krajową nr 2. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2019 roku. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 

gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 

31) Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej   

Podlaskiej. 

− w 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe (zakończone w 2019 r.) 

i wyłoniono wykonawcę robót. Trwa realizacja.  

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 

gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 

32) Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. 

− wykonano projekt przystosowania pomieszczeń w Oficynie Zachodniej, w której 

umieszczony zostanie serwer. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 

gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 
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Część V – „Partycypacja społeczna” – działania podejmowane na rzecz 

zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców oraz współpracy  

z organizacjami społecznymi 

 

Budżet Obywatelski Białej Podlaskiej, to szereg działań umożliwiających bialczanom 

współdecydowanie o części budżetu miasta. Dzięki możliwości składania projektów i głosowania na 

wybrane propozycje mieszkańcy miasta mają realny wpływ na najbliższe otoczenie oraz na to, jak 

będzie rozwijała się Biała Podlaska. 

Budżet Obywatelski to nie tylko pieniądze, ale cały proces, podczas którego mieszkańcy decydują, na 

co zostanie przeznaczona część budżetu z kasy miasta. Celem Budżetu Obywatelskiego jest 

aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im 

otoczenia. Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w mieście Biała 

Podlaska. 

 

Na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasto Biała Podlaska dzieli się na  

7 obszarów   
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Proces wyboru propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. odbył się w roku 2017.  

Na realizację zadań BO przeznaczono kwotę 1 000 000 zł. Na każdy z 7 obszarów przypadła stała 

kwota w wysokości 50 000 zł, a pozostałą kwotę, w zaokrągleniu do pełnych tysięcy, rozdzielono na 

obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców. 

Kwoty przeznaczone na poszczególne obszary na 2018 r. 

Obszar 1 123 000 zł 
Obszar 2 202 000 zł 
Obszar 3 146 000 zł 
Obszar 4   69 000 zł 
Obszar 5 226 000 zł 
Obszar 6   90 000 zł 
Obszar 7 144 000 zł 
 

Propozycje projektów wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2018 r.  

1) Remont chodników wzdłuż ul. Kopernika. (OBSZAR 1)  

2) Kompleks sportowy dla osiedla Jagiellońskiego. (OBSZAR 2)  

3) Rozbudowa boiska miejskiego - plac zabaw i teren wypoczynku dla mieszkańców osiedla Rataja 

(Francuska). (OBSZAR 3) 

4) Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ul. Zagrodowej. (OBSZAR 4) 

5) Modernizacja chodnika przy ul. Łukaszyńskiej i wokół Przedszkola Samorządowego nr 14  

w Białej Podlaskiej. (OBSZAR 5) 

6) Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią dla Szkoły Podstawowej nr 3. (OBSZAR 6) 

7) Siłownia na otwartym powietrzu oraz plac zabaw z elementami skateparku. (OBSZAR 7) 

W 2018 r. przeprowadzono proces konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 

rok 2019. 

W tym roku zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadań z BO do 1 500 000 zł. Na każdy  

z 7 obszarów przypadła stała kwota w wysokości 80 000 zł, a pozostałą kwotę, w zaokrągleniu do 

pełnych tysięcy, rozdzielono na obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców. 

Kwoty przeznaczone na poszczególne obszary na 2019 r. 

Obszar 1 185 000 zł 
Obszar 2 303 000 zł 
Obszar 3 218 000 zł 
Obszar 4 107 000 zł 
Obszar 5 334 000 zł 
Obszar 6 138 000 zł 
Obszar 7 215 000 zł 
 

Nabór propozycji odbył się w terminie od 7 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. Wpłynęło  

21 propozycji projektów, po ocenie do głosowania zostało dopuszczonych 19 propozycji. 

Głosowanie odbyło się w dwóch formach: 

− od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. za pośrednictwem platformy internetowej, 
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− od 27 sierpnia do 10 września 2018 r. na kartach do głosowania 

6 116 osób zagłosowało prawidłowo, 

3 650 osób zagłosowało internetowo, 

2 466 osób zagłosowało na kartach do głosowania, 

propozycje zdobyły 12 232 głosy. 

złożono 473 karty nieważne, osoby głosowały nieprawidłowo (kilkukrotnie). 

 

Tabela nr 56. WYNIKI GŁOSOWANIA 

 

Nr  Tytuł Głosy Obszar 

1 
Ścieżka zdrowia od juniora do seniora - siłownia zewnętrzna, boisko do 

plażówki - Akademicka 8 
2244 

1 
2 Budowa parkingu wzdłuż ul. Niemcewicza, monitoring oraz przejście dla pieszych 94 

3 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika 14-24 212 

4 Centrum sportu i rekreacji "Janowska Arena" 518 

2 

5 Wyspa Piotrusia Pana - plac zabaw przy PS 17 ul. Zygmunta Starego  900 

6 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w rejonie ul. Kr. Jadwigi i Z. Augusta 247 

7 Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej  516 

8 Ulepszenie ul. Augusta Fieldorfa 357 

9 
Wykonanie chodnika przy ul. Żeromskiego od Al. Jana Pawła II w kierunku ul. 

Armii Krajowej 
579 

3 
10 Plac rekreacyjny "JEDYNECZKA" przy SP 1 ul. Narutow icza, 1039 

11 Remont chodnika wzdłuż ul. Artyleryjskiej 461 

12 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, poliuretanowego osiedle Rataja - ul. 

Rewakowicza 
731 

13 Budowa oświetlenia ul. Powstańców  409 
4 

14 Teren rekreacyjny przy ul. Zagrodowej - III etap 927 

15 Remont chodnika przy ul. Kościuszki -nr 7; 11; 13 361 

5 
16 Remont chodnika wzdłuż ul. Sidorskiej oraz budowa parkingu przy ul. Piaskowej 460 

17 
Chodnik przy Cmentarzu jeńców włoskich oraz kontynuacja chodnika 

wzdłuż ul. Łukaszyńskiej 
926 

18 Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jagodowej 261 6 

19 
Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK" - kontynuacja budowy 

SKATEPARKU 
990 7 
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Do projektu Budżetu miasta na 2019 r. zostały wpisane następujące propozycje: 

1) Ścieżka zdrowia od juniora do seniora - siłownia zewnętrzna, boisko do plażówki - Akademicka 8 

(OBSZAR  1) 

2) Wyspa Piotrusia Pana - plac zabaw przy PS 17 ul. Zygmunta Starego (OBSZAR  2) 

3) Centrum sportu i rekreacji "Janowska Arena" (OBSZAR  2 –drugi projekt) 

4) Plac rekreacyjny "JEDYNECZKA" przy SP 1 ul. Narutowicza (OBSZAR  3) 

5) Teren rekreacyjny przy ul. Zagrodowej - III etap (OBSZAR  4) 

6) Chodnik przy Cmentarzu jeńców włoskich oraz kontynuacja chodnika wzdłuż ul. Łukaszyńskiej  

(OBSZAR  5) 

7) Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jagodowej (OBSZAR  6) 

8) Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK" - kontynuacja budowy SKATEPARKU (OBSZAR  7). 

 

Uchwała nr XXXVII/366/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w  sprawie 

przyj ęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Biała Podlaska. 

Cele Programu: 

1) tworzenie systemu wsparcia dla seniorów i ich rodzin, 

2) wspieranie aktywności wypoczynku, edukacji i kultury, 

3) profilaktyka i promocja zdrowia, 

4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, 

5) integracja międzypokoleniowa i pokoleniowa. 

Program skierowany do mieszkańców powyżej 60 roku życia i przebiega w dwóch kierunkach: 

1) aktywizacji życia seniorów, poprzez aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, turystyczną,  

tworzenie oferty zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze edukacyjnym, prozdrowotnym, 

rekreacyjnym i towarzyskim, skierowanej do seniorów, w tym organizacja festynów, Bialskich Dni 

Osób Starszych, jubileuszy i spotkań poszczególnych grup i podmiotów zaangażowanych w działania 

na rzecz seniorów. Pozyskiwanie osób i instytucji do współpracy w ww. wydarzeniach, np. 

wykładowców, psychologów, prawników,  rehabilitantów. Realizacja różnorodnych działań pozwala 

na aktywniejszy udział w życiu miasta, zachowanie zdrowia i dobrej kondycji. 

2) prowadzenie Strefy Seniora:  

a) Oparte na  pozyskaniu partnerów komercyjnych do współpracy, w celu wypracowania systemu 

zniżek, zachęcających seniorów do korzystania z tych właśnie miejsc, bezpośrednio wspierający osoby 

starsze w ich codziennym życiu. Z zainteresowanymi podmiotami zawierane są porozumienia  

o współpracy z miastem, na mocy którego podmiot staje się Parterem Strefy Seniora i może w celach 

informacyjnych korzystać z logo Strefy. Informacje oraz aktualny katalog zniżek i ofert znajduje się 

na stronie internetowej miasta w zakładce Strefa Seniora; 

b) Przepustką do Strefy jest Bialska Karta Seniora. W Białej Podlaskiej wprowadzona została 

możliwość upoważnienia przez seniora osoby bliskiej do posługiwania się Kartą w jego imieniu. Z tej 
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możliwości korzystają  osoby słabiej funkcjonujące, czy chore. Bialskie Karty Seniora cieszą się 

popularnością dotychczas do końca 2018 roku wydano niemal 4000 sztuk.  

W 2018 roku przyjęto i pozytywnie zweryfikowano  618 wniosków, wydano 413 kart posiadaczom. 

Liczba partnerów w strefie seniora – 45, przedłużono aneksami współpracę z 13 dotychczasowymi  

partnerami i rozpoczęto współpracę z 2 nowymi partnerami strefy, utworzono 1 oficjalny dokument 

informujący o warunkach uczestnictwa w programie. 

Uchwała Nr XXXIV/327/14 Rady Miasta w Białej Podlaskiej z dnia 24 lutego 2014 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z dnia 11 marca 2014 r. poz. 1152) w sprawie powołania Bialskiej Rady 

Seniorów. 

Jest to reprezentacja podmiotów zrzeszających osoby starsze oraz organizacji działających na rzecz 

poprawy jakości życia tych osób w Białej Podlaskiej. Rada jest organem o charakterze 

konsultacyjnych, doradczym i inicjatywnym stanowiącym forum współdziałania w różnych sferach 

życia mieszkańców miasta 

Rada działa w następujących obszarach: 

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów na rzecz integracji międzypokoleniowej, 

2) wspieranie aktywności osób starszych, 

3) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, 

4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, 

edukacja, kultura i wypoczynek. 

Wśród powołanych członków Bialskiej Rady Seniorów są przedstawiciele podmiotów działających na 

rzecz osób starszych, organizacji pozarządowych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2018 r. został 

powołany nowy skład Rady na kadencję 2018–2022. Dyżury członków Rady prowadzone były się 

przy okazji imprez i spotkań seniorów w ciągu całego roku, oraz dyżurów w Zarządzie Rejonowym 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - 2 razy w tygodniu. Aktywność członków 

istniejącej od 4 lat Bialskiej Rady Seniorów, reprezentujących 16 podmiotów jest dużym wsparciem 

działań na rzecz swojego środowiska. Radni Senioralni, uczestnicząc w przygotowaniach do 

wydarzeń, popularyzują je, zachęcając rówieśników do wyjścia z domu i bycia razem. Inicjatorami 

wydarzeń są w dużej mierze sami seniorzy, organizując, sygnalizując potrzeby i oczekując ich 

realizacji. Ponadto członkowie Bialskiej Rady Seniorów uczestniczą we wszelkich proponowanych 

spotkaniach, konferencjach, podczas których podejmowane są rozmowy, ustalenia dotyczące osób 

starszych. Prowadzona polityka senioralna w mieście Biała Podlaska sprzyja integracji społecznej 

osób starszych i eliminuje zjawisko wykluczenia społecznego. Seniorzy aktywnie uczestniczą  

we wszelkiego typu imprezach, włączając się w organizowane akcje społeczne i czynnie współpracują 

z lokalnymi instytucjami i ośrodkami kulturalnymi.  

W okresie sprawozdawczym ważne dla lokalnej społeczności było wypracowanie narzędzi 

informacyjnych. Z inicjatywy Bialskiej Rady Seniorów od 2016 r. wydawany jest przez Bialskie 

Centrum Kultury Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych dla seniorów na kolejne kwartały roku, w 2018 r. 
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nakład stanowił 4000 sztuk. Broszury zawierają informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach, 

imprezach, spotkaniach cyklicznych i różnych formach aktywności. Informacje do kalendarza 

zgłaszają wszystkie podmioty działające na rzecz osób starszych w mieście. 

Inne podmioty uczestniczące  w realizacji działań na rzecz seniorów w roku 2018: 

1) Filia Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku w Białej Podlaskiej; 

2) Uniwersytet III Wieku przy Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej; 

Uniwersytety skupiają wokół siebie ponad 170  słuchaczy, korzystających z wykładów powszechnych 

i szerokiej oferty zajęć fakultatywnych. Słuchacze uczestniczą w spotkaniach literackich, kulturalnych, 

sportowych, turystycznych, związanych z poznawaniem Polski i świata. Korzystają z nowoczesnych 

baz dydaktycznych uczelni bialskich. Poza wykładami otwartymi realizowane są. zajęcia m.in. 

informatyczne, językowe i gimnastyczne; 

3) Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej realizator cyklu spotkań historycznych, 

warsztatów bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz realizator akcji MKiDN„60+kultura”, lekcje  

i prelekcje w ramach programów edukacyjnych  tow. wystawom muzealnym oraz comiesięcznego 

cyklu: ‘’Dni Spotkań Historycznych’’, 11 spotkań, koncert zorganizowany podczas Nocy Muzeów 

2018 ‘’Niepodległej – ballady i pieśni’’, Noc Muzeów 2018 połączona z otwarciem stałej ekspozycji: 

‘’Archeologia na bialskim zamku’’  rodzinne warsztaty wielkanocne: ‘’Barwny pająk kręci się  

u powały’’, wspomnienia’’ – spotkanie z Jadwigą Srokową, spotkanie zorganizowane w ramach 

programu edukacyjnego tow. wystawie czasowej z ok. 100-lecia Odzyskania Niepodległości: ‘’Ojciec 

i syn, cz. I – Jerzy Sroka 1928 -1996, cz. II, rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe: ‘’Słomiane 

cacka’’, wakacyjny konkurs prasowy 2018 dot. Roku Niepodległości: ‘’Biała Niepodległa’’. 

4) Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej - prowadzi Dyskusyjne Kluby Książki, 

bibiotekoterapię, Klub Genealogiczny, spotkania regionalne ilość spotkań 12, ilość uczestników 573, 

spotkania kulturalne ilość-20, ilość osób ok.1000, z ciekawymi ludźmi: pisarzami, artystami, 

regionalistami, promuje audiobooki, w strukturach biblioteki działa Multicentrum prowadzące 

bezpłatne kursy języka, ilość spotkań 102, liczba uczestników 873. 

Ilość spotkań dostępnych dla seniorów zorganizowanych w 2018 r. przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną - 159, ilość uczestników 2826 osób. 

 5) Bialskie Centrum Kultury – prowadzący Kluby Seniora: „Zacisze”, „Promyk”, „Wola”, „Złoty 

wiek”, „Wrzos”, 2 zespoły  wokalne i koła zainteresowań. BCK to aktywny realizator działań 

aktywizujących i integrujących, organizator i współorganizator inicjatyw na rzecz seniorów  

 i integracji międzypokoleniowej. Łączna ilość uczestników w klubach seniora-245 osób, łączna liczba 

spotkań w klubach seniora w 2018 r. 250. 

 Kluby Seniora organizują: imprezy okolicznościowe, świąteczne, sylwestrowe, karnawałowe, 

walentynkowe, poetyckie, imieninowe, ogniska i spotkania integracyjne, zajęcia teatralne, manualne, 

prelekcje, gimnastykę, kluby dyskusyjne, wyjazdy plenerowe, wspólne wyjścia do kina  i na spektakle. 

Kluby współpracują ze szkołami podstawowymi, publicznymi i niepublicznymi przedszkolami  
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z terenu miasta. Uczestniczą w akcji „Cała Polską czyta dzieciom”, bawią się na festynach. 

Popularnością cieszą się wystawy dorobku działkowców i wycieczki. BCK prowadzi  także zajęcia  

z rękodzieła artystycznego, ćwiczenia rehabilitacyjne, funkcjonuje też Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Krzna”, Klub Aktywnych, Koło Osób Niepełnosprawnych, „Nadzieja”, Klub 

Puszystych, Kabaret Seniorów. Obiekty kultury są wyposażone  w sprzęt wspomagający słyszenie, 

ilość obiektów- 6. W 2018 r odbył się remont i modernizacja Klubu Kultury „Piast” i Klubu Kultury 

„Eureka” przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Zgoda. Odnowiono pomieszczenia i sale. 

6) Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej, aktywnie 

uczestniczy w spotkaniach seniorów, prowadzi sekcję opiekunek osób starszych. 

7) Miejski Rzecznik Konsumentów, uczestniczy regularnie w spotkania informacyjnych  

i konsultacyjnych; 

8) Centrum Informacji Turystycznej oferuje bezpłatne materiały promocyjne miasta oraz doradztwo  

w zakresie planowania wycieczek, zwiedzania oraz doboru odpowiedniej bazy noclegowej 

spełniającej oczekiwania seniorów. 

Organizacje pozarządowe: 

1) Zarząd Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Białej Podlaskiej 

skupiający ok. 1000 seniorów z terenu miasta. 

2) Bialskie Stowarzyszenie Kobiet prowadzące Filię Lubelskiego Uniwersytetu III wieku, 

3) Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzący  Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego i Centrum 

Wolontariatu - pomaga osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu; 

4) Biała Biega – organizacja promująca zdrowy i aktywny tryb życia zapraszająca na wspólne treningi 

biegowe, pikniki rodzinne oraz spacery nornic walking bez względu na wiek uczestników. 

Realizowane Białej Podlaskiej działania mają charakter interdyscyplinarny, a samorząd miasta ma 

swój istotny wkład w trwałość podejmowanych działań i ich kompleksowość. Podejmowane 

inicjatywy służą poprawie jakości życia ludzi starszych, promują permanentne kształcenie, propagują 

profilaktykę gerontologiczną i zdrowy styl życia. Umożliwiają  wykorzystanie potencjału tej grupy 

wiekowej. Zgodna   z oczekiwaniami jest bogata oferta integracyjna, ciągłe prowadzenie inicjatyw 

promujących pozytywny wizerunek starości, wzmacniających współpracę międzypokoleniową. Przez 

seniorów i na rzecz seniorów organizowane są różnorodne imprezy i wydarzenia, pojawiają się nowe 

podmioty i nowe pomysły na  ich wspieranie.  

W 2018 roku współpraca Miasta Biała Podlaska z organizacjami społecznymi oparta była  

na Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2018 r.,  przyjętym 

uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska Nr XXXII/82/17 z dnia 28 września 2017 r. , obejmowała ona 

szereg ważnych i wzajemnie uzupełniających się działań, zarówno tych o charakterze finansowym,  

jak i pozafinansowym. Program na rok 2018 został zrealizowany według przyjętych założeń, a także 
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zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców Miasta, beneficjentów różnych form współpracy  

i pomocy.  

W Białej Podlaskiej na koniec grudnia 2018 r. zarejestrowanych było 197  organizacji 

pozarządowych, w tym 73 stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Biała Podlaska, 36 terenowych 

jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, 7 stowarzyszeń zwykłych w rejestrach nadzorowanych przez 

Prezydenta Miasta, 28 fundacji, 20 uczniowskich klubów sportowych, 14 klubów sportowych 

 i 5 stowarzyszeń sportowych.  

Zgodnie z przyjętym programem, współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywała 

się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności oraz równości szans.  

Celem głównym Programu było rozwijanie współpracy Miasta z Podmiotami Programu poprzez 

określenie zasad i form współdziałania, opierających się na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej 

wiedzy, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą skuteczność, 

efektywność i jakość prowadzonych przez nie działań. Cele szczegółowe Programu były następujące: 

1) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności i udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów, 

2) prowadzenie efektywnych działań na rzecz mieszkańców poprzez włączenie w ich realizację  

Podmiotów Programu, 

3) zwiększanie otwartości Miasta na nowe inicjatywy i wykorzystywanie dostępnych 

procedur służących ich skutecznej i jak najlepszej realizacji, 

4) wykorzystanie potencjału i możliwości Podmiotów Programu we współrealizacji zadań 

publicznych przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań, 

5) tworzenie warunków do prezentacji dorobku organizacji i promowania ich osiągnięci. 

Obszary współpracy: 

1) przeciwdziałanie patologiom społecznym,  

2) ochrona i promocja zdrowia, 

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

5) pomoc społeczna, 

6) turystyka i krajoznawstwo, 

7) ochrona zwierząt, 

8) nieodpłatna pomoc prawna, 

9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój  przedsiębiorczości. 

 

Współpraca finansowa realizowana jest poprzez zlecanie zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie, w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy  
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- z pominięciem otwartych konkursów ofert. W roku 2018 ogólna kwota przekazana na realizację 

zadań przez organizacje społeczne wyniosła 4 125 039,66  zł.  

Najczęstszą formą współpracy było dofinansowywanie realizacji zadań publicznych.  Dotacje na 

wsparcie i powierzenie otrzymały organizacje, którym w wyniku postępowania konkursowego 

zlecono wykonywanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.        

Na realizację zadań publicznych w 2018 roku ogłoszono 10 otwartych konkursów ofert,  

na które  wpłynęło 70 ofert. W 2018 z Podmiotami Programu zawarto 58 umów.   

W oparciu o art.19a ustawy, zgodnie z procedurą tzw. „małych grantów” otrzymało wsparcie 

5 zadań. Wszystkie zawarte umowy zostały zrealizowane. 

Współpraca Miasta z organizacjami odbywała się także w formach pozafinansowych. Organizacje 

społeczne otrzymywały nieodpłatnie lokale na spotkania, sprzęt niezbędny do prowadzenia 

działalności statutowej, materiały promocyjne i informacje. Przez cały 2018 r. odbywały się spotkania 

z przedstawicielami organizacji. Dotyczyły one przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz 

bieżących spraw związanych z działalnością Podmiotów Programu. Rozmowy były okazją  

do wymiany doświadczeń, a także informacji dotyczących działań i inicjatyw organizacji  

i społeczności lokalnej. Wiele z nich dotyczyło doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu 

prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania trzeciego  sektora. 

Samorząd Miasta Biała Podlaska od lat współpracuje z organizacjami społecznymi, które 

odgrywają coraz większą rolę w realizacji zadań publicznych. Współpraca Miasta nie ograniczała się 

jedynie do udzielania finansowego wsparcia, obejmowała ona także pomoc w zakresie rzeczowym, 

merytorycznym oraz wzajemną wymianę pomysłów, informacji i doświadczeń. Zaangażowanie 

finansowe i pozafinansowe Miasta sprzyja wykorzystaniu potencjału organizacji społecznych  

i skutecznej realizacji wspólnych celów sektora pozarządowego i samorządu.  

 

 

 

 

 

Raport o stanie miasta dotyczy roku 2018, który zakończył się zmianą na stanowisku prezydenta 
miasta po wyborach samorządowych. W związku z tym podsumowanie 2018 roku jest 
odzwierciedleniem wcześniej prowadzonych działań i przyjętych kierunków. Może stanowić punkt 
wyjścia do wnioskowania odnośnie do nowych postanowień i otwarcia na nowe potrzeby miasta. 

 

  


