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Wstęp
Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym
przekazuje Państwu Raport o stanie gminy Rutka-Tartak za rok 2021. W
raporcie zgromadzone są dane dotyczące naszej Gminy, funkcjonowania
gminnych jednostek organizacyjnych, realizacji polityk i strategii,
zrealizowanych inwestycji oraz szereg innych danych, które mogą posłużyć
Państwu do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu.
Raport daje też podstawę do prowadzenia dyskusji na temat kierunków
rozwoju gminy w przyszłości.
Mijający rok był kolejnym trudnym dla wszystkich okresem trwania
pandemii. Część naszych zamierzeń nie mogła dojść do skutku – zwłaszcza te,
które pozwalały na wspólne spotkania i świętowanie. Mimo to, realizowaliśmy
wszystkie niezbędne działania i staraliśmy się być dla Państwa pomocni w
każdej sprawie. Ubiegły rok pozwolił nam zrealizować zarówno projekty
infrastrukturalne takie jak przebudowa fragmentu drogi gminnej w
miejscowości Poszeszupie-Folwark czy budowa placu zabaw przy budynku GOK,
jak i projekty promujące nasza gminę, gdzie wspólnie z sąsiadującymi
samorządami z polski i z litwy opracowaliśmy trasy turystyczne i wydaliśmy
materiały promujące je (m.in. aplikację na telefon, mapy i album). Poza tym jak
co roku prowadziliśmy remonty naszych dróg i infrastrutury turystycznej.
Mam nadzieję, że mimo aktualnie trudnego okresu, możliwości które
daje nam otwierająca się nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich
oraz dotacje z budżetu państwa, pozwolą nam na dalszy rozwój, czego sobie i
Państwu życzę.
Z poważaniem,
Piotr Sinkiewicz
Wójt Gminy Rutka-Tartak
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Statystyka
Gmina Rutka-Tartak to gmina wiejska. Położona jest w województwie
podlaskim, powiecie suwalskim, jej powierzchnia stanowi 7,9% powierzchni
powiatu.
Gminę Rutka-Tartak zamieszkuje 2 380 mieszkańców, z czego 49,3% stanowią
kobiety, a 50,7% mężczyźni.
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Mieszkańcy gminy Rutka-Tartak zawarli w 2021 roku 17 małżeństw. W tym
samym okresie nie odnotowano żadnego rozwodu. 31,6% mieszkańców gminy
Rutka-Tartak jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców
jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.
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Gmina Rutka-Tartak ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. W 2021 roku
urodziło się 17 dzieci, zmarło 40 osób.
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Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rutka-Tartak za rok
2021
Zestawienie zbiorcze gruntów gminy Rutka-Tartak według ich lokalizacji na
dzień 31.12.2021 r.
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Obręb

Powierzchnia [ha]

Baranowo
Bondziszki
Ejszeryszki
Folusz
Ignatowizna
Jałowo
Jasionowo
Jodoziory
Kadaryszki
Kleszczówek
Krejwiany
Kupowo
Lizdejki
Michałówka
Olszanka
Pobondzie
Polimonie
Postawele
Poszeszupie
Poszeszupie-Folwark
Potopy
Rowele
Rutka-Tartak
Sikorowizna
Smolnica
Smolniki
Trzcianka
Wierzbiszki
Suma końcowa

3,3559
7,8897
1,1610
3,3833
0,5801
20,2600
4,7692
2,4019
6,7385
4,4397
10,9393
5,4596
2,2902
2,3432
5,6654
29,1844
5,2297
2,4940
11,9352
16,9540
8,0348
12,2301
21,0046
4,2950
4,5969
4,9848
3,0648
1,4958
207,1811
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Wartość
księgowa
43 099,00 zł
134 567,00 zł
17 926,00 zł
50 130,00 zł
8 701,00 zł
331 502,00 zł
78 199,00 zł
49 774,60 zł
88 345,08 zł
95 992,40 zł
132 079,78 zł
94 654,00 zł
34 357,00 zł
32 648,00 zł
75 419,00 zł
508 814,64 zł
112 401,90 zł
37 413,00 zł
149 248,25 zł
166 055,00 zł
133 263,00 zł
190 284,00 zł
192 610,00 zł
56 029,00 zł
54 074,00 zł
113 024,50 zł
38 761,00 zł
22 647,00 zł
3 042 019,15 zł

Liczba działek
33
69
8
25
16
233
69
24
38
74
67
86
18
29
69
164
45
14
44
60
72
101
72
33
16
44
39
13
1575

Zestawienie gruntów zbytych w roku 2021.
Obręb
Powierzchnia w ha Cena brutto
Kadaryszki
0,1553
47 748,60 zł
52/12
Rutka-Tartak
0,1310
23 616,00 zł
61/36
Suma końcowa 0,2863
71 364,6 zł

Liczba działek
1
1
2

Zestawienie gruntów przejętych w roku 2021 pod budowę dróg.
Powierzchnia w ha Wartość księgowa Liczba działek
Jałowo
0,0410
4 932,00 zł
3
Jodoziory
0,0478
1 434,00 zł
2
Kleszczówek
1,0356
31 068,00 zł
42
Polimonie
0,1334
4 002,00 zł
3
Potopy
0,8485
25 455,00 zł
22
Suma końcowa
2,1063
66 891,00 zł
72

Finanse gminy
Budżet Gminy Rutka-Tartak na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr
XVII/107/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak w dniu 29 grudnia 2020 roku. Zmiany
w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 6 Uchwałami
Rady Gminy oraz 15 Zarządzeniami Wójta Gminy Rutka-Tartak.
Po dokonanych zmianach plan oraz wykonanie budżetu na 31.12.2021 r.
przedstawia się następująco:
Plan
Wykonanie na
31.12.2021 r.
Dochody budżetu ogółem
w tym:
 dochody bieżące
 dochody majątkowe
Wydatki budżetu ogółem
w tym:
 wydatki bieżące

14 076 143,49 zł

14 053 282,95 zł

12 613 380,04 zł
1 462 763,45 zł
14 288 408,34 zł

12 590 520,27 zł
1 462 762,68 zł
12 109 720,41 zł

12 296 795,34 zł

11 419 567,23 zł
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 wydatki majątkowe
Planowany deficyt budżetu

1 991 613,00 zł
212 264,85 zł

690 153,18 zł

W 2021 roku realizacja budżetu Gminy Rutka-Tartak zamknęła się nadwyżką
budżetową w wysokości 1 943 562,54 zł

Zadłużenie Gminy Rutka-Tartak na koniec 2021 r.:

0 zł
Zadłużenie Gminy Rutka-Tartak na mieszkańca w 2021 r.:

0 zł
Realizacja dochodów
Wykonanie dochodów Gminy Rutka-Tartak za 2021 rok przedstawia poniższa
tabela
w złotych
Wykonanie
Lp.
Źródła dochodów
Plan
Wykonanie
(%)
Dochody ogółem, w
tym:

14 076 143,49 14 053 282,95 99,84

1.

Dochody własne, w tym: 2 806 876,45

2 845 757,88

101,39

1.1.

udziały w podatku
dochodowym od osób
fizycznych i prawnych

947 356,00

989 915,90

104,49

podatki i opłaty, w tym:

1 637 507,45

1 638 088,71

100,04

1.2.1 podatek od
nieruchomości

555 461,00

555 437,51

100,00

1.2.2 podatek rolny

269 982,00

270 267,79

100,11

1.2
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1.2.3 podatek leśny

100 919,00

100 965,45

100,05

1.2.4 opłata za
gospodarowanie
odpadami

495 561,00

492 879,63

99,46

1.2.5 pozostałe podatki i
opłaty

215 584,45

218 538,33

101,37

1.3

dochody z majątku
gminy

152 058,00

152 057,61

100,00

1.4

pozostałe dochody

69 955,00

65 695,66

93,91

2.

Dotacje celowe w tym:

5 534 576,04

5 472 834,07

98,88

209 408,00

209 407,63

100,00

4 672 099,59

4 654 425,41

99,62

2.1

2.2

na projekty
dofinansowane
środkami UE
na zadania zlecone z
zakresu administracji
rządowej

2.3

pozostałe dotacje

653 068,45

609 001,03

93,25

3.

Subwencje, w tym:

5 734 691,00

5 734 691,00

100,00

3.1
3.2
3.3
3.4

oświatowa
wyrównawcza
równoważąca
Uzupełnienie subwencji
ogólnej

1 848 682,00
2 560 854,00
119 555,00
1 205 600,00

1 848 682,00
2 560 854,00
119 555,00
1 205 600,00

100,00
100,00
100,00
100,00
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Realizacja wydatków
w złotych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Przeznaczenie
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
Różne rozliczenia(rezerwy)
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

Plan
597 468,55
1 532 517,00
172 207,00
113 282,00
83 341,00
1 583 680,00

Wykonanie
596 428,91
796 679,60
120 472,53
101 369,30
34 771,00
1 473 869,41

Wykonanie
(%)
99,83
51,99
69,96
89,48
41,72
93,07

539,00

539,00

100,00

148 258,00

119 264,35

80,44

70 000,00
4 148 007,04
64 113,75
625 458,00
87 002,00

3 370 129,03
44 448,52
483 170,28
75 006,38

81,25
69,33
77,25
86,21

3 947 044,00

3 922 556,18

99,38

812 333,00
291 500,00

741 090,81
222 442,95

91,23
76,31

11 658,00

7 482,16

64,18

Ogółem

14 288 408,34 12 109 720,41 84,75
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Realizacja polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy
Uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak podjęte w roku 2021:
XVIII Sesja Rady Gminy Rutka – Tartak z 11 marca 2021 r.
1. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutka-Tartak.
2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Rutka-Tartak na 2021 r.
3. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
4. Rutka-Tartak na lata 2021-2024 Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Uchwała w
sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej równego traktowania przez
władze publiczne mieszkańców Gminy Rutka-Tartak
6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy,
godności i wolności człowieka Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji listu otwartego "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!"
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej "poprawy odporności
tysięcy starszych ludzi w Polsce - apel do Samorządowców".
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii
przez Radę Gminy Rutka-Tartak w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego celem dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako
Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju
Prezydencko-Ludowego dla Polski.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego.
XIX Sesja Rady Gminy Rutka – Tartak z 28 maja 2021 r.
1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rutka – Tartak wotum
zaufania
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Rutka – Tartak za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Rutka – Tartak za 2020 rok
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3. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rutka – Tartak
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rutka – Tartak za
2020 r.
4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka – Tartak na 2021 r.
5. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Rutka – Tartak na lata 2021-2024
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu
7. Uchwała w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rutce – Tartak.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rutka – Tartak do realizacji
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
9. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
10.Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
działek rolnych, stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak o numerach
ewidencyjnych:
 62/17 w części o powierzchni 1,0630 ha położonej w Rutce-Tartak
 74/19 w części o powierzchni 0,0250 ha położonej w Rutce-Tartak
 74/19 w części o powierzchni 0,2500 ha położonej w Rutce-Tartak
 229 w części o powierzchni 0,0476 ha położonej w Rutce-Tartak
 228 w części o powierzchni 0,0615 ha położonej w Rutce-Tartak
 230 w części o powierzchni 0,0389 ha położonej w Rutce-Tartak
 284/2 o powierzchni 4,8800 ha położonej w Pobondziach
 217 w części o powierzchni 0,6700 ha położonej w Pobondziach
 395 o powierzchni 1,0996 ha położonej w Rowelach
na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tychże umów.
12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
działek rolnych, stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak o numerach
ewidencyjnych:
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 128/5 o powierzchni 0,4815 ha położonej w Krejwianach
 128/6 o powierzchni 0,2159 ha położonej w Krejwianach
 128/8 o powierzchni 0,0201 ha położonej w Krejwianach
na czas określony 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tejże
umowy
13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
działki rolnej, stanowiącej własność Gminy Rutka-Tartak, położonej w
Rutce-Tartak o numerze ewidencyjnym 81/4 w części o powierzchni
0,3244 ha na czas określony 10 lat
14.Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego
15.Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Rutka-Tartak na lata 2021-2025
16.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność Wójta Gminy
Rutka – Tartak
XX Sesja Rady Gminy Rutka – Tartak z 21 lipca 2021 r.
1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka – Tartak na 2021 r.
2. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Rutka – Tartak na lata 2021-2024
3. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Rutka- Tartak
4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy
5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty
adiacenckiej
6. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu.
XXI Sesja Rady Gminy Rutka – Tartak z 8 października 2021 r.
1. Uchwała w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych w Gminie Rutka-Tartak na lata 2016 – 2022
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021 – 2026
13

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy
Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których
mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka – Tartak na 2021 r.
5. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Rutka – Tartak na lata 2021-2024
6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty
adiacenckiej.
XXII Sesja Rady Gminy Rutka – Tartak z 29 listopada 2021 r.
1. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Rutka Tartak na 2022 rok.
2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości takiej opłat oraz ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
3. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka – Tartak na 2021 r.
5. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Rutka – Tartak na lata 2021-2024
6. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Rutka-Tartak na lata 2021-2025
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od
nieruchomości
8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym
9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety sołtysom
XXIII Sesja Rady Gminy Rutka – Tartak z 28 grudnia 2021 r.
1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rutka-Tartak
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2015 Rady Gminy RutkaTartak z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka – Tartak na 2021 rok
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4. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Rutka-Tartak na lata 2021-2024
5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka – Tartak na rok
2022
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rutka-Tartak na lata 2022-2025
7. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady
Gminy Rutka-Tartak na 2022 rok
8. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
9. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
W analizowanym okresie wszystkie podjęte uchwały były realizowane zgodnie z
ich założeniami. Ich wprowadzenie wynikało z ze zmian w przepisach,
obowiązku ustawowego przyjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich
regulacji lub uszczegółowienia już podjętych zapisów. Zmiany w uchwałach
budżetowych – w budżecie gminy na rok 2021 i w Wieloletniej Prognozie
Finansowej wynikały zazwyczaj z potrzeby przesunięcia wydatków na cele
wcześniej nie planowane lub uszczegółowienia wydatku w wyniku
rozstrzygnięcia zamówienia. Każda zmiana w uchwale ustalającej budżet gminy
na rok 2021 niosła za sobą potrzebę identycznej zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej.
Programy i strategie obowiązujące w roku 2021.
W analizowanych okresie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1. Strategia rozwoju Gminy Rutka-Tartak na lata 2016 - 2020+
2. Program Ochrony Środowiska Gminy Rutka-Tartak
3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rutka-Tartak
4. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Rutka -Tartak na 2021 rok
6. Program Profilaktyki Antyalkoholowej i Antynarkotykowej
7. Program profilaktyczny i rehabilitacyjno-odwykowy dla rodzin wiejskich w
Gminie Rutka-Tartak w 2021 r.
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8. Program współpracy Gminy Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
9. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie RutkaTartak w latach 2016 – 2022
10.Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
11.Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutka-Tartak

Działania inwestycyjne i promocyjne finansowane ze środków
własnych oraz środków zewnętrznych zrealizowane w roku 2021
1. Budowa placu zabaw za budynkiem GOK, zgodnie z Projektem
budowlanym placu zabaw dla dzieci, Rutka-Tartak dz. nr 19/3.
Budowa placu zabaw polegała na wymianie podłoża na piasek i montażu:
 Zjeżdżalni z drabinką
 Huśtawki
 Karuzeli tarczowej bujaka na sprężynie
 Karuzela tarczowej
 Bujak na sprężynie
 Zabawki pojedynczej
Kwota netto: 53 350,00 zł
Kwota brutto: 65 620,50 zł
2. „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-PotopyPoszeszupie-Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. RutkaTartak”
Inwestycja objęła m. in.:
 budowę drogi o szerokości 3,50 m (z poszerzeniami na łukach) –
wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii
KR1, poprzez ułożenie nawierzchni utwardzonej (warstw bitumicznych);
 budowę mijanek o szerokości 1,50 m (całkowita szerokość jezdni w
miejscu mijanki 5,00 m);
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 korektę parametrów geometrycznych trasy (łuków poziomych i promieni
łuków wyokrąglających) oraz zastosowanie regularnych pochyleń
poprzecznych;
 budowę oraz przebudowę istniejących przepustów;
 budowę, przebudowę oraz utwardzenie istniejących i projektowanych
zjazdów;
 zapewnienie prawidłowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci
przydrożnych rowów odwadniających oraz przepustów;
Kwota netto 360 680,08 zł,
Kwota brutto: 443 636,50 zł
3. Remont dachu wieży widokowej w miejscowości Baranowo, gm. RutkaTartak na działce nr 46/4 obręb Baranowo
Wykonano prace polegające na wymianie pokrycia dachu (gontu bitumicznego)
wieży widokowej w miejscowości Baranowo, gm. Rutka-Tartak na działce nr
46/4 obręb Baranowo.
Kwota netto: 16 000,00 zł
Kwota brutto: 19 680,00 zł
4. Remonty dróg
 Remont drogi gminnej w miejscowości Kleszczówek. Remont
polegał na wyczyszczeniu rów oraz przepustu drogi 101529B w
miejscowości Kleszczówek. Prace remontowe były niezbędne do
odmulenia przepustu po obfitych ulewach.
Kwota brutto: 1 648,00 zł
 Naprawa chodnika zapadniętego na wskutek wjazdu samochodu
ciężarowego.
Kwota brutto: 2 700,01 zł
5. Profilowanie i żwirowanie dróg gminnych
Prace polegały na równaniu i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchni
nieutwardzonej (dróg gruntowych i żwirowych) równiarką oraz ich
wyżwirowaniu.
Żwirowanie- 119 976,50 zł brutto
Równanie- 15 550,28 zł brutto
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6. Realizacja projektu Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – nowe
możliwości rozwoju turystyki”.
Gmina Rutka-Tartak, wraz z partnerami z Polski i Litwy w roku 2021 realizowała
projekt pod nazwą: „Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – nowe możliwości
rozwoju turystyki”.
Projekt poświęcony był rozwojowi potencjału turystyki transgranicznej.
Partnerzy projektu: Rejon Łoździejski (Lazdijų rajono savivaldybė), rejon
Wyłkowyski (Vilkaviškio rajono savivaldybė), rejon Kalwaryjski (Kalvarijos
savivaldybė), Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej (zrzesza 7 gmin),
gmina Rutka-Tartak, gmina Wiżajny.
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: opracowano
trasy turystyczne, przygotowano wspólny film, wydano album ze zdjęciami,
zorganizowano warsztaty, zaprezentowano obszar na międzynarodowych
targach w Wilnie i Poznaniu.
Czas trwania projektu 15 miesięcy (początek projektu: 01.01.2021 r., koniec:
31.03.2022 r.), budżet projektu 93596,68 euro (dofinansowanie UE 79 746,70
euro) , część inwestycji należących do gminy Rutka-Tartak 14297,64 euro.

Dotacja OSP
Gmina Rutka-Tartak w ramach umowy z Województwem Podlaskim w imieniu
którego działał Zarząd Województwa Podlaskiego zakupiła wyposażenie dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Rutce-Tartak.
W ramach dofinansowania zakupiono aparat powietrzny z butlą za 5 000,00 zł
brutto.

Ochrona Środowiska
W ramach Programu Ochrony Środowiska w 2021 r. realizowano cel
szczegółowy programu pn. Usunięcie i utylizacja azbestu z pokryć dachowych
obiektów mieszkalnych i gospodarczych w gminie. Cel zbieżny z zadaniem
realizacyjnym 2/III/E Strategii rozwoju Gminy Rutka-Tartak na lata 2016 2020+. Z dofinansowania skorzystało 17 właścicieli nieruchomości z Gminy
Rutka-Tartak. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 26 567,01 zł natomiast
kwota refundacji 16 689,58 zł.
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Gmina Rutka-Tartak posiada jedną stację uzdatniania wody. Zbiorcza sieć
wodociągowa w Gminie wynosi 79,78 km, a zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej
11.59 km. W 2021 r. ilość indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Rutka-Tartak wynosiła 112. Ogólna liczba budynków
mieszkalnych przyłączonych do sieci wodociągowej w 2021 r. w gminie RutkaTartak to 686, natomiast do sieci kanalizacyjnej – 149.

Rolnictwo
W 2021 roku wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w
kwocie 579 397,60 zł.

Polityka społeczna
Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak w roku 2021. Świadczenia z tego tytułu
finansowane jako zadania zlecone z budżetu państwa, zadania własne z
finansowane z budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa.
L.p.

Rodzaj świadczeń

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Kwota

163

4 330

Zasiłki pielęgnacyjne

55

610

Świadczenia pielęgnacyjne

24

284

Specjalne zasiłki opiekuńcze
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenia alimentacyjne
Zasiłki dla opiekunów

1
15

12
15

513
827
137
383
555
846
7 440
15 000

4
9
4

39
104
43

37 765
42 061
26 660

Zadania zlecone
1.
Świadczenia rodzinne:
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

19

Składki na ubezpieczenia
28
emerytalne i rentowe od
niektórych świadczeń
opiekuńczych
2.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od
14
części świadczeń opiekuńczych
3.
Świadczenia wychowawcze – Program
235
„Rodzina 500+”
4.
Specjalistyczne usługi
17
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Zadania własne ( w tym dotacja celowa z budżetu państwa)
1.
Świadczenia pieniężne
29
(zasiłki celowe na zakup żywności i w formie
rzeczowej)
2.
Zasiłki okresowe
25
3.
Zasiłki stałe
7
4.
Składki zdrowotne od części zasiłków stałych 7
oraz uczestników w centrum integracji
społecznej

269

95 683

152

26 610

4 642
2 886

2 397
942
93 786

9

6 960

118
81
81

4
46 576
4 192

5.
Posiłki dożywianie dzieci w szkole
6.
Stypendia
Zadania własne
1.
Opłata za pobyt domach
pomocy społecznej

39
66

2 946
123

29 933
75 006

1

12

23 285

Realizacja uchwał z zakresu programów społecznych
Uchwała Nr XII/77/2016 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 23 marca 2016 r. w
sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w
Gminie Rutka-Tartak w latach 2016-2022
Realizacja poszczególnych zadań ujętych w Harmonogramie strategii
przedstawia się następująco:
1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych
uprawnień, zasobów i możliwości - pomoc została udzielona w formie:
 zasiłku okresowego - dla 16 rodzin
 zasiłku celowego - dla 9 rodzin
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 zasiłku stałego – dla 7 rodzin
2. Praca socjalna – średnio 18 osób w miesiącu.
3. Pomoc dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych – zatrudniono 2
opiekunki i fizjoterapeutę; objęto pomocą 8 rodzin, 6 osób w formie
usług opiekuńczych.
4. Opieka nad dzieckiem i rodziną – prowadzenie PK w Rutce-Tartakterapeuta, spotkania ze specjalistami w Szkole Podstawowej w RutceTartak psycholog, logopeda, pedagog; pomoc specjalistyczna świadczona
przez NZOZ „Medyk” Rutka-Tartak. Pomoc świadczona przez
pracowników PCPR w Suwałkach prawnik, psycholog.
5. Podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenia zawodowego –
pracownicy GOPS , UG i oświaty uczestniczyli w szkoleniach
tematycznych.
6. Przeciwdziałanie bezrobociu – pozyskiwanie ofert pracy raz w tygodniu i
wywieszanie na tablicy ogłoszeń. Jedna osoba korzystała z prac
społecznie użytecznych.
7. Przeciwdziałanie zjawiskom: alkoholizmu i przemocy : prowadzono Punkt
Konsultacyjny, udzielono 22 porad osobom uzależnionym i 6 porad
osobom współuzależnionym , NZOZ „Medyk udzielił 68 porad. Wobec 1
osoby podjęto działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono zajęcia
profilaktyczne w szkołach na terenie gminy.
8. Przeciwdziałanie zjawisku bezradności – objęto pomocą rodziny
dysfunkcyjne . Pomocy udzielono w formie pracy socjalnej. Mieszkańcy
gminy mogli bezpłatnie korzystać z porad prawnych w Rutce-Tartak oraz
z porad w PCPR
Uchwała Nr XIX/127/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 maja 2021r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023
Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Realizacja programu przedstawiała się w następujący sposób:
1. udzielono pomocy finansowej dla 65 rodzin, w tym 214 osób.
Najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
było posiadanie niskich dochodów, wielodzietność, długotrwała choroba
i niepełnosprawność.
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2. udzielono wsparcia w formie pracy socjalnej dla 206 osób, 743 osób w
rodzinie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak pomagał w
rozwiązywaniu problemów opiekuńczo wychowawczych w kilkunastu
rodzinach poprzez pracę z rodziną: konsultacje i poradnictwo
specjalistyczne (psycholog w PCPR, prawnik w Urzędzie Gminy),
spotkania GZI z rodziną i analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego
oraz przyczyn kryzysu w rodzinie - 6 rodzin, monitorowanie środowiska
poprzez wizyty w środowisku i ustalanie bieżącej sytuacji rodziny, pomoc
i dążenie do integracji rodziny. Udzielonego poradnictwa
specjalistycznego w Punkcie Konsultacyjnym dla 28 osób, w NZOZ Medyk
59 osób, w punkcie porad prawnych w Rutce-Tartak , w PCPR Suwałki
4. w 2021r. pomocą materialną objęto 69 uczniów mieszających na terenie
naszej gminy na kwotę 75 0006,38 zł ( w tym dotacja 72 000,00 zł).
Uchwała Nr XVII/103/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2020r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Rutka-Tartak na 2021r.
Z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
Realizując zadania określone w programie podjęto szereg działań zmierzających
do zmniejszenia skutków nadużywania alkoholu.
W ramach tego rozdziału:
1. opłacono funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym oraz członków ich rodzin, Punkt Konsultacyjny był czynny
raz w miesiącu po 2 godziny, zatrudniona w nim instruktor terapii i
uzależnień udzieliła 22 porady osobom uzależnionym i 6 porad osobom
współuzależnionym. Osoby zgłaszające się do punktu konsultacyjnego
uzyskiwały informacje o istocie choroby alkoholowej, możliwości
podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, motywowaniu do
leczenia, również uzyskiwały wsparcie po zakończonym leczeniu.
Członkom rodzin, w których występują problemy alkoholowe udzielono
pomocy psychospołecznej i prawnej.
2. opłacono realizację programu profilaktycznego i rehabilitacyjnoodwykowego dla rodzin wiejskich w Gminie Rutka-Tartak w 2021r.,
realizowany przez Lekarska Spółkę Partnerską Dorota SianowskaDudarewicz i Dariusz Dudarewicz. Celem programu jest ułatwienie
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3.

4.

5.
6.
7.

dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej ludzi z terenów wiejskich
gminy Rutka-Tartak zarejestrowanych w NZOZ „Medyk”, umożliwienie
korzystania z wysoce specjalistycznych usług rehabilitacyjnoodwykowych pacjentom w miejscu zamieszkania, edukacja rodziny w
zakresie potrzeb zgodnych z programem, poprawa świadomości
zdrowotnej rodziny jako całości i jej poszczególnych członków. W 2021r
przyjęto 59 osób:
 26 osób z problemem alkoholowym,
 23 osoby korzystających z porad, gdzie problem alkoholowy
istnieje w rodzinie,
 osób korzystających z porad ogólnych dotyczących trudności w
przystosowaniu psychologicznym i emocjonalnym,
 3 osoby – sprawców przemocy w rodzinie, gdzie podłożem ich
zachowań agresywnych jest problem alkoholowy. Łączna kwota
12 000zł
podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu wobec 4 osób. Komisja
przeprowadziła 4 rozmowy z członkami rodzin osoby uzależnionej i
rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi od alkoholu. Wobec
dwóch osób Sąd wydał postanowienie o obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu, jednej osobie został zasądzony obowiązek poddania się
leczeniu odwykowemu w sprawie karnej, a jedno postępowanie
przesunięto na kolejny rok.
zrealizowano projekt w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak: Program
Profilaktyki Antyalkoholowej i Antynarkotykowej
 rok szkolny 2020/2021 semestr II – kwota 5 000 zł uczestniczyło
158 uczniów
 rok szkolny 2021/2022 – kwota 6 000 zł, uczestniczyło 169
uczniów,
wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za udział w posiedzeniach;
zakupiono materiały biurowe oraz opłacono za korespondencję,
dokonano opłaty za opinie za postępowanie sądowe.
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Na cele programu wydatkowano łącznie 33 698,52 zł, środki te pochodzą z
wpłat uiszczanych przez przedsiębiorców w ramach zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XVII/104/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2021-2025
Realizując zadania określone w programie podjęto szereg działań zmierzających
do zmniejszenia skutków nadużywania alkoholu.
Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak realizowała Program Profilaktyki
Antyalkoholowej i Antynarkotykowej w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak na
rok szkolny 2020/2021 (semestr II) – kwota całego projektu 5 000 zł;
- opłacono zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć
Uchwała Nr XXI/141/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 8 października
2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026
Z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gminny Zespół
Interdyscyplinarny w Rutce-Tartak, w skład którego wchodzi 10 osób spotykał
się na 4 posiedzeniach, utworzono 15 grup roboczych, zorganizowano 30
posiedzeń grup roboczych. Pracowano z 6 rodzinami z terenu naszej gminy, w
których została założona Niebieska Karta. W 2021 roku prowadzono 6
Niebieskich Kart, 2 Niebieskie Karty zamknięto.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak czterokrotnie wykładał
materiały informacyjne skierowane do osób doznających przemocy w Urzędzie
Gminy w Rutce-Tartak, w NZOZ „MEDYK „ w Rutce-Tartak. Opublikowano
również na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej adresy placówek
świadczących pomoc w tym zakresie.
W związku z Covid – 19 Gmina Rutka-Tartak wydała gazetkę informującą o
instytucjach udzielających pomocy oraz zawierającą artykuły tematyczne.
Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak poprzez realizację programów
profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży wdrażała różne formy
spędzania czasu wolnego sprzyjające zachowaniom nieagresywnym.
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Uchwała Nr XVII/102/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rutka-Tartak z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na 2021 r.
Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między samorządem
Gminy Rutka-Tartak a organizacjami pozarządowymi, które będzie służyło
wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
Gminy Rutka-Tartak.
Na terenie Gminy Rutka-Tartak w 2021 r. funkcjonowały następujące
organizacje:
 Ochotnicza Straż Pożarna w Rutce-Tartak,
 Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnikach,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Smolnikach,
 Klub Sportowy w Rutce-Tartak,
 część mieszkańców gminy należy do Stowarzyszenia Macierzanka w
Wiżajnach.
Podmioty te realizowały swoje cele poprzez: organizowanie życia
społecznego i kulturalnego, w szczególności organizowanie spotkań oraz
upowszechniania wiedzy i wartości, organizowanie dyskusji mających na celu
podnoszenie kultury życia społecznego, organizację imprez kulturalnych,
konkursów, inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie
kultury fizycznej, sportu, inicjowanie i pobudzanie działalności oświatowej i
rozrywkowej, ochronę i promocję zdrowia, a także współpracę z administracją
publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami i osobami w
celach statutowych.
Gmina Rutka-Tartak nie zlecała realizacji zadań publicznych w ramach
otwartych konkurów ofert, jak też z pominięciem otwartego konkursu ofert. W
2021 r. organizacje pozarządowe nie brały udziału w konsultowaniu projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji. Nie były przygotowywane i prowadzone konkursów dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych. Nie były sporządzane
sprawozdania we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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Gmina Rutka-Tartak udzielała wsparcia w formie nieodpłatnego udostępnienia
lokali, materiałów, środków technicznych, itp., pomocy przy organizowaniu
spotkań przez organizacje, pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na
realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy
Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa stron, uczciwej konkurencji i jawności.

Oświata
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Rutka-Tartak była organem prowadzącym
dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, w skład
której wchodziły oddziały przedszkolne oraz klasy I-VIII.
Liczba uczniów w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych
Nazwa
Szkoła Podstawowa
Oddziały przedszkolne

Kl.I

Kl.II

1/21 1/18
3-latki
4

Kl.III Kl.IV KL.V Kl.VI KL.VII KL. VIII
Liczba oddziałów/liczba uczniów
1/17 1/19 1/14 2/36 1/30
1/20
4-latki
5-latki
6-latki
18
14
14

Zajęcia w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Rodzaj zajęć
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Zajęcia rewalidacyjne
Wsparcie psychologiczne
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodem
Porady i konsultacje

Ilość
uczniów
57
28
44
16
6
8
16
50
7

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021
Wyszczególnienie
09-12.2020
01-08.2021
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Szkoła
Podstawowa w
Rutce-Tartak

6 455,00 zł – szkolenia i
warsztaty

Razem

6 455,00 zł

1 500,00 zł – studia
podyplomowe
565,00 zł – szkolenia i
warsztaty
2 065,00 zł

Nauczyciele doskonalący się poprzez naukę na wyższych uczelniach w roku
szkolnym 2020/2021:
Kierunek studiów
Forma kształcenia
Liczba nauczycieli
Logopedia kliniczna
Studia podyplomowe
1
Doradztwo zawodowe
Studia podyplomowe
1
Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021:
Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak
Ilość osób / procent
Wykształcenie wyższe magisterskie z
24 - 100,00 %
przygotowaniem pedagogicznym
Stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021:
stażysta kontraktowy mianowany
Szkoła Podstawowa
0/ 0,00%
2 /8,33 %
5/ 20,83 %
w Rutce-Tartak
ogółu

ogółu

dyplomowany

ogółu

17/ 70,84 %
ogółu

Wyniki procentowe egzaminów w roku szkolnym 2020/2021
Egzamin klasy VIII
 Liczba piszących egzamin – 20 uczniów
 Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( opinie Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej - dostosowania) – 6 czyli 30%
Egzamin klasy VIII
Zakres
egzaminu
język polski
matematyka
język angielski

Wynik
szkoły
54%
40%
67%

Wynik
powiatu
56
41
59
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Wynik
województwa
58
47
65

Wynik
kraju
60
47
66

Dowożenie uczniów do szkół
Szkoła Podstawowa i Oddział przedszkolny

132 uczniów

Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2020/2021:
NAZWA

KOSZT

Remont pokrycia dachowego w Szkole
14 206,55 zł
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w RutceTartak
Remont oświetlenia wewnętrznego w Szkole 95 627,59 zł
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w RutceTartak

DATA
REALIZACJI
30.11.2020r.

31.07.2021r.

W roku szkolnym 2020/2021 stan zatrudnienia w administracji i obsłudze szkoły
podstawowej kształtował się następująco:
 administracja: 2,18 etatu
 obsługa: 2,75 etatu
Dotacje w roku szkolnym 2020/2021:
1. Dotacja przedszkolna na 2021 r.:
 plan: 45 907,00 zł,
 wykonanie: 45 907,00 zł.
2. Dotacja przedszkolna na 2021 r.:
 plan: 54 427,00 zł,
 wykonanie: 54 427,00 zł.
3. Dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe na 2021 r.:
 plan: 19 128,08 zł,
 wykonanie: 19 128,08 zł,
 całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 19 342,73 zł w tym udział
środków własnych w kwocie 214,65 zł.
4. dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe w 2021r.:
 plan: 22 556,74 zł,
 wykonanie: 22 105,04 zł,
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 zwrot: 451,70 zł,
 całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 22 151,15 zł w tym udział
środków własnych w kwocie 46,11 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce Tartak w 2021 roku
Wykaz wydarzeń kulturalnych:
1. Udział wokalistów z GOK-u w konkursie piosenki Suwalska Droga do
Gwiazd 2021- nagrody;
2. Udział reprezentaki GOK-u w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Dziecięcej DZIECIOPIEWY 2021 w Jędrzejowie- nagroda;
3. Gminny Turniej Tenisa Stołowego, XBOX;
4. Podlaski Przegląd Piosenki Poetyckiej w Białymstoku – reprezentacja
GOK-u;
5. V Festiwal LAUR 2021w Bydgoszczy- nagroda reprezentanta Gok-u;
6. Wystawa i kiermasz rękodzieła w GOK-u – ozdoby wiosenne i
świąteczne;
7. IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Bez Granic Golden Voice w
Jędrzejowie- nagroda;
8. Udział dwóch pracowników w szkoleniu przygotowującym do realizacji
projektu Sieć na kulturę;
9. Koncert w GOK-u z okazji Dnia Matki- Szeszupiaki i laureaci konkursu
recytatorskiego WIOSENNE RYMOWANIE;
10.II Ogólnopolski Konkurs Wokalny NUTY PANA EDKA w Bocheńcu- ngroda;
11.Udział zespołu Szeszupiaki w Filipowskim Jarmarku Folkloru;
12.Wakacyjne zajęcia integracyjne dla dzieci- udział w projekcie Sieć na
Kulturę- wykorzystanie aplikacji cyfrowych w projektowaniu graficznym;
13.Integracyjny koncert Szeszupy współnie z zespołem z Chorzowa w
Smolnikach;
14.Koncert SZESZUPIAKÓW i SZESZUPY podczas Dożynek Parafialnych w
Jeleniewie;
15.Rodzinny spływ kajakowy;
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16.Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca MUSZELKI WIGIER w
Suwałkach- nagroda reprezentanta;
17.XVI Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych w Rutce- Tartaknagrody reprezentantów GOK-u;
18.Suwalski Przegląd Zespołów Ludowych- udział zespołu Szeszupa;
19.Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci "KARTKA ŚWIĄTECZNA";
20.Wspomnienie o Franciszku Racisie z Jasionowa- spotkanie twórców,
przyjaciół, zespołów i kapel;
21.Wyroby ze słomy- warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci.

Działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutce – Tartak w 2021 r.
W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Rutce-Tartak zrealizowała
następujące działania:
1. 26.05.2021r. - VIII edycja konkursu recytatorskiego pt. "Wiosenne
rymowanie" dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych - 49
uczestników.
2. 19.06.2021r. III Rajd rowerowy z udziałem dzieci z rodzicami ,,Odjazdowy
Bibliotekarz" – 29 uczestników.
3. 26.10.2021. - Jak wygląda praca w bibliotece ? Spotkanie z dziećmi z
oddziału przedszkolnego. Czytanie bajki pt. "Krasnoludki są wśród nas".
Kl ,,0" 16 uczniów
4. 28.10.2021. - Jak wygląda praca w bibliotece ? Spotkanie z dziećmi z
oddziału przedszkolnego. Czytanie bajki pt. "Krasnoludki są wśród nas".
Grupa 3 -5 lat 48 przedszkolaków.
5. 08.11.2021 r. - "Akcja Czytelnicza" Mała książka wielki człowiek" dla
dzieci w wieku 3- 6 lat. W której wzięło udział 16 dzieci.
W roku 2021 wypożyczone zostały 1493 książki, w tym dorośli wypożyczyli 971
książek, dzieci 345 książek. Ponadto wypożyczono 19 czasopism i 158
pozostałych pozycji. Ogółem bibliotekę odwiedziło 919 osób.
W roku 2021 zakupiono 181 książek, w tym ze środków własnych 97 szt. W
darze od czytelników biblioteka otrzymała 19 książek. Z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w kwocie 2000 zł za którą do
biblioteki kupiono 84 nowe książki.
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