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„SZCZYTNO ROZWIJA ŻAGLE”

Szanowni Państwo,

2021 rok minął pod znakiem pandemii, niosąc z sobą sporo utrudnień i przeciwności. Tym
niemniej, wbrew wszelkim ograniczeniom, poziom zadań realizowanych przez nasz samorząd po-
trafił  sprostać żywotnym  potrzebom i  oczekiwaniom poprawy  codziennej jakości  życia  naszych
mieszkańców. Udało się przeprowadzić wiele inwestycji, przygotować dokumentację projektową
pod kolejne, a także znaleźć korzystne źródła ich finansowania. Wśród wykonanych zadań jak zwy-
kle nie zabrakło tych najbardziej wyczekiwanych, które poprawiają codzienny komfort życia, jakim
są modernizacje naszych ulic. Szczególnie jednak dumny jestem z zakończenia prac rewitalizacyj-
nych w ruinach naszego zamku, które stały się symbolem sprawności całego samorządu w tej nie-
zwykle wymagającej i trudnej inwestycji, a także  powodem naszego wspólnego sukcesu dla tury-
stycznego wizerunku Szczytna.

Trzeba jednak pamiętać, że życie w mieście to nie tylko wielkie sprawy i duże inwestycje.
Codziennie pracujemy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych naszego samorządu nad tysiącami
zwykłych spraw, które dotyczą wszystkich, nie tylko naszych, mieszkańców. Staramy się, aby na
bieżąco załatwić Wasze problemy. Dbamy o to, żeby w mieście było czysto i estetycznie. Dlatego,
w tym miejscu, składam serdeczne podziękowania za trud służenia naszej społeczności na ręce rad-
nych, urzędników, nauczycieli i wszystkich pracowników naszych jednostek. Bez Was i Waszej cięż-
kiej pracy sukcesy ani naszego miasta ani moje nie byłyby możliwe. O tej pracy i jej efektach opo-
wiada kolejny Raport o stanie Miasta na koniec trzeciego roku bieżącej kadencji. 

Pomimo wielu obciążeń oraz wspomnianej  sytuacji,  która była całkowicie niezależna od
nas, kondycja finansowa miasta jest nadal dobra i stabilna.  Z satysfakcją i dużą nadzieją na przy-
szłość przekazuję Państwu ten kolejny raport o stanie naszego miasta i zachęcam do dyskusji nad
nim.

Burmistrz
Krzysztof Mańkowski
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A. Miasto i jego mieszkańcy

I. Charakterystyka miasta
Dane statystyczne
Powierzchnia ogólna  -  9,96 km2
Ludność ogółem – 22.013  
Ludność na 1 km2 – 2.210 

Położenie i dostępność komunikacyjna
Szczytno jest położone między 200 57' i 210 2' długości geograficznej wsch. oraz między 530 34' i 530

32' szerokości geograficznej płn., w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w
powiecie szczycieńskim. W granicach miasta krzyżują się drogi krajowe: nr 57 relacji Warszawa –
Bartoszyce,  nr  53  Olsztyn  –  Ostrołęka  i  nr  58 Nidzica  –  Mrągowo.  Dostępna jest  komunikacja
kolejowa osobowa i towarowa relacji Olsztyn – Pisz - Ełk i Szczytno-Szymany. Najbliższe lotniska
międzynarodowe:  Szymany w odległości  13 km od Szczytna,  Warszawa w odległości  170  km i
Gdańsk 250 km. 

Struktura gospodarcza 
Na terenie miasta działalność gospodarczą prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa. Dominuje
przemysł  spożywczy,  meblarski,  handel  detaliczny i  hurtowy oraz usługi  turystyczne.  Wiodącym
kierunkiem gospodarczym i rozwoju miasta  jest jego turystyczny i handlowo-usługowy charakter.
Miasto ze wszystkich stron otacza gmina wiejska Szczytno. Atuty gospodarcze: stosunkowo niska
cena  działek,  podaż  surowców  rolnych  i  drzewnych,  rozwój  przemysłu  drzewnego,  dostępna
wykwalifikowana kadra, rozbudowana infrastruktura, układ dróg krajowych i linii kolejowych, liczne
połączenia  autobusowe.  Główne  sektory  zatrudnienia  –  usługi  turystyczne,  administracja  oraz
produkcja. 
Możliwości inwestycyjne 
Południowe  tereny  miasta,  wzdłuż  istniejącej  linii  kolejowej  i  w  granicach  dróg  krajowych,
przeznaczone  są  pod  zabudowę  przemysłowo-składową.  Są  to  tereny  przy  ul.  Przemysłowej,
Dąbrowskiego i  Wielbarskiej  (więcej w cz. D III  Przedsiębiorczość).  W sąsiedztwie tych terenów
znajdują się usługi. Tereny inwestycyjne są częściowo uzbrojone lub mają możliwość podłączenia
do  istniejących  sieci.   Tereny  miasta  objęte  są  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Szczytno,  a  około  38%  tych  terenów  objętych  jest
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Potencjał ludzki, edukacja 
W Szczytnie  funkcjonują trzy szkoły  średnie– Zespoły Szkół, które oferują możliwość kształcenia się
w liceach ogólnokształcących,  technikach oraz szkołach zasadniczych (zawodowych).  W mieście
znajduje się Wyższa Szkoła Policji, która kształci przyszłych policjantów, jak również funkcjonariuszy
granicznych.  W  Olsztynie,  mieście  oddalonym  ok.  53  km  od  Szczytna  prężnie  rozwija  się
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oferujący 79 atrakcyjnych kierunków dostosowanych do potrzeb
rynku pracy. Około 60,5 % ludności miasta jest w wieku produkcyjnym. 
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Infrastruktura techniczna
Miasto Szczytno posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej. Obszary miasta uzbrojone są 
w sieci: energetyczną (naziemną i podziemną), wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
ciepłowniczej i telekomunikacyjnej. 
Ważniejsze firmy:
Safilin Polska Sp. z o.o. Oddział w Szczytnie, Novum Sp. z o.o. Sp.k., „Społem” PSS Oddział Szczytno,
GS  „Samopomoc  Chłopska,  PANTO  Poland,  FM  Bravo  Sp.  z  o.o.  Zakład  w  Szczytnie,  Bielik
Dystrybucja  Sp.  z  o.o.,  OSM Giżycko Zakład  Mleczarski  w  Szczytnie,  LAC-MET Sp.  z  o.o.  Sp.k.,
STOLMET Sp. z o.o. Sp.k., ZELBO Szczytno Gołąb Sp. j., EUROMIX, ZPHU Skraw-Met.

Miejsca atrakcyjne turystycznie 
- dwa jeziora: Duże (Długie) i Małe Domowe w centrum miasta; ścieżka pieszo-rowerowa wokół linii
brzegowej jezior;
-  ponad  180  budynków,  budowli  oraz  lokalizacji  objętych  opieką  konserwatora  zabytków.  Do
najważniejszych turystycznie obiektów tego rodzaju należały:
1) Zamek krzyżacki (zrewitalizowane założenia obronne podzamcza, zamek z fosami i otoczeniem);
2) Ratusz z wieżą widokową;
3) Kościół Chrześcijan Baptystów;
4) Sąd oraz areszt śledczy;
5) Browar;
6) Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z plebanią;
7) Urząd Skarbowy;
8) Szpital oraz przyszpitalna kaplica murowana;
9) Chata Mazurska;
10) Kościół Ewangelicki;
11) Dworzec Kolejowy;
12) Cmentarz Ewangelicki;
13) dzisiejsza Apteka przy ul. Jana Lipperta (dawniej prywatna willa);
14) Dom Polski;
15) Zespół Szkół nr 2;
- turystyka pobytowa, w hotelach i pensjonatach, usługi gastronomiczne, handel; 
- otoczenie miasta jeziorami i lasami.

Baza noclegowa
W Szczytnie znajdowało się pięć całorocznych obiektów noclegowych. Jeden z nich oficjalnie 
skategoryzowany był jako obiekt kategorii ** (tzn. „dwugwiazdkowy”)

Lp. Nazwa Adres Ilość miejsc

1. Hotel Krystyna ul. Żwirki i Wigury 10 78

2. Hotelik Maria ul. 1 Maja 25 20

3. Hotelik Grota ul. Plac Wolności 4 30

4. Pensjonat Helena ul. Michała Drzymały 2 12

5. Noclegi Marusa ul. 1 Maja 52 16

            156
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II. Demografia

Miasto Szczytno w 2021 r. było zamieszkiwane przez 22.013 tys. osób z czego 11.692 tys. osób (tj.
53%) stanowiły kobiety, a 10.321 tys. osób (tj. 47%) mężczyźni. Liczba mieszkańców Szczytna z roku
na rok jest niższa. W roku 2021 vs. 2020 rok wyniosła ( -1,8%). Migracje przebiegały w kierunku wsi
i  częściowo zagranicy.  Według dostępnych prognoz GUS,  obejmujących lata 2017-2030,  spadek
liczby mieszkańców będzie w najbliższych dekadach dotyczył zarówno populacji całego kraju jak i
miast w Polsce. Zgodnie z tą prognozą Szczytno w 2030 r., będzie zamieszkiwane przez 19.963 tys.
osób. 

Wykres 1: Liczba mieszkańców Szczytna w 2021 r. z podziałem na płeć.

Struktura  mieszkańców Szczytna nie  różniła  się  znacząco  od  sytuacji  innych  miast  o  podobnej
wielkości.  Według  danych  meldunkowych  Urzędu  Miejskiego  w odniesieniu  do  poszczególnych
kategorii wiekowych: liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) stanowiła 1.428 tys.
osób, a liczba mężczyzn 1.525. Liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) stanowiła 6.276 tys.
osób, a liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-64 lata) stanowiła 6.960. Liczba kobiet w wieku
poprodukcyjnym wynosiła 3.988 tys. osób, a liczba mężczyzn: 1.836. 

Ekonomiczna grupa wieku mężczyźni kobiety ogółem
wiek przedprodukcyjny 1.525 1.428 2.953
wiek produkcyjny 6.960 6.276 13.236
wiek poprodukcyjny 1.836 3.988 5.824

Razem: 10.321 11.692 22.013
Tabela 1: Mieszkańcy Szczytna wg ekonomicznych grup wiekowych.

W  grupie  mieszkańców  Szczytna  w  2021  r.  ludność  w  wieku  produkcyjnym  stanowiła  60%
społeczeństwa, w tym 53% to mężczyźni. 

Wykres 2: Mieszkańcy Szczytna wg ekonomicznych grup wiekowych.
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Zgodnie z rejestrem meldunkowym Urzędu Miejskiego liczba osób z zagranicy przebywających w
Szczytnie (pobyt stały i czasowy) w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się o 2,8%. Wynosiła ona na
koniec 2021 r. 68 osób. Zdecydowaną większość tych osób stanowili obywatele Ukrainy (tj. 34%).
Warto także podkreślić, że są to głównie osoby w wieku produkcyjnym i młodszym (osoby powyżej
65 roku życia stanowią jedynie 10%). 

Wykres 3: Obcokrajowcy według posiadanego obywatelstwa.

Zgodnie z danymi USC w 2021 r.  w Szczytnie urodziło się 178 osób, w tym 98 dziewczynek i 80
chłopców.  

Wykres 4: Narodziny dziewczynek i chłopców.

Zmarło natomiast 385 osób, w tym 197 kobiety i 188 mężczyzn. W 2021 r. odnotowano większą
liczbę zgonów niż w roku poprzednim o 23%. Liczba urodzeń w Szczytnie systematycznie spada, co
wpisuje się w ogólną tendencję starzejącego się społeczeństwa. 

2020 2021
Urodzenia żywe 181 178
Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców 8,07 8,08
Zgony 313 385
Zgony na 1000 ludności 13,96 17,45
Przyrost naturalny -132 -207
Tabela 2: Ruch naturalny w latach 2020 – 2021.
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B. Gospodarka lokalna

I. Budżet i sytuacja finansowa

Łączny budżet miasta (zadania własne i zlecone ) na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się 
kwotą:

po stronie dochodów    131.665.860,76 zł      
w tym:  dochody bieżące 113.679.104,91 zł
       dochody majątkowe     17.986.755,85 zł
po stronie wydatków   139.617.285,79 zł     
w tym:        wydatki bieżące         113.676.423,38 zł

       wydatki majątkowe    25.940.862,41 zł
                      deficyt      7.951.425,03 zł

Realizacja zaplanowanych wielkości budżetowych przedstawiała się następująco:
Plan 

01.01.2021 r.
Plan 

31.12.2021 r.
Wykonanie 

31.12.2021 r.

DOCHODY OGÓŁEM 121.985.773,00 131.665.860,76 129.863.476,40

w tym :

bieżące 108.885.268,80 113.679.104,91 115.422.017,99
majątkowe 13.100.504,20 17.986.755,85 14.441.458,41

WYDATKI OGÓŁEM 132.279.386,83 139.617.285,79 130.213.956,86

w tym :
bieżące 111.291.876,07 113.676.423,38 109.353.964,31
majątkowe 20.987.510,76 25.940.862,41 20.859.992,55
WYNIK BUDŻETU -10.293.613,83 -7.951.426,03 -350.480.46

W zakresie realizacji dochodów w 2021 r. największe środki miasto uzyskało z tytułu :

1. dotacji i środków celowych (budżet państwa, jst, fundusze celowe,
      RFIL i środki europejskie) 51.043.106,43
2. subwencji ogólnych z budżetu państwa 26.959.361,00
3. dochodów własnych 29.012.778,33
4. udziałów w podatku pit i cit 22.848.230,64

W realizacji wydatków budżetu Szczytna za 2021 r. najwięcej środków przeznaczono na następujące
dziedziny działalności miasta :

• edukacja i opieka wychowawcza 40.910.486,51
• ochrona zdrowia, pomoc, opieka społeczna oraz 

      wsparcie rodzin  41.232.571,46
• nieruchomości, gospodarka komunalna oraz

                drogi i infrastruktura techniczna 35.172.393,54
• finansowanie  kultury i sportu    3.976.005,75
• pozostałe zadania realizowane przez Urząd    8.229.613,17
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• bezpieczeństwo publiczne        503.024,30
• obsługa długu        189.862,13

Wśród zadań zrealizowanych w 2021 r.  ponad 16.% stanowiły wydatki majątkowe.  W ramach tych 
środków  17.259.078,52 zł wydano na następujące zadania inwestycyjne :

 L.p. Wyszczególnienie inwestycji  Plan  Wykonanie  %

1. Przebudowa ul. Gdańskiej 2.400.000,00 2.399.096,24 99,6

2. Przebudowa ul. Piaskowej 381.000,00 380.262,43 99,8

3. Przebudowa ul. Orzeszkowej 1.120.000,00 0,00 x

4. Budowa ul. Leśnej 25.000,00 23.862,00 95,4

5. Budowa ul. Klasztornej 40.000,00 38.130,00 95,3

6. Budowa ul. Norwida 20.000,00 19.100,00 95,5

7. Budowa ul. Kolberga 25.000,00 24.000,00 96,0

8. Budowa ul. Spółdzielczej 20.000,00 19.100,00 95,5

9. Budowa ul. Równoległej 4.000,00 0,00 x

10. Budowa cmentarza Lipowa Góra Zach. 253.139,57 252.652,89 99,8

11. Zapora sieciowa  UTM 80.000,00 79.950,00 99,9

12. Sala gimnastyczna SP 2 120.000,00 120.000,00 100,0

13. Zakup kotła warzelnego do kuchni SP 6 31.000,00 31.000,00 100,0

14. Boisko przy SP 6 60.000,00 59.999,40 100,0

15. Zamek Krzyżacki – nowy produkt na mapie 
Województwa W-M

7.003.014,84 6.960.600,17 99,4

16. Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego
transportu publicznego

5.332.469,00 5.332.468,70 100,0

    17. Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej 3.135.000,00 1.722,00 0,06

18. Kolektor przesyłowy oczyszczalni ścieków 145.000,00 0,00 x
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19. Krata gęsta w przepompowni ścieków 140.000,00 139.482,00 99,6

20, Przebudowa kanalizacji między jeziorami 20.000,00 20.000,00 100,0

21. Centrum integracji społecznej 380.000,00 0,00 x

    22. Zagospodarowanie terenu ul. 
Nauczycielskiej

162.350,00 1.880,00 1,1

23. Zagospodarowanie Placu Juranda 274.000,00 273.976,40 99,9

24. Budowa skateparku 110.000,00 107.696,15 97,9

25. Budowa oświetlenia ul. Tatarkiewicza 110.000,00 109.403,00 99,5

26. Przystosowanie obiektów miejskich do 
potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6

400.000,00 399.433,14 99,9

27. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. 
Sobieszczańskiego

64.500,00 31.507,40 48,8

28. Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno 45.000,00 44.999,99 100,0

29. Wykup działki gruntu w pasie drogowym 
przy ul. Tatarkiewicza

31.800,00 31.756,60 99,9

30. Zakup samochodu brygadówki na potrzeby 
zadań zieleni miejskiej

150.000,00 150.000,00 100,0

31. Modernizacja oświetlenia terenów 
rekreacyjnych w m.Szczytno

250.000,00 207.000,01 82,8

22.332.273,41 17.259.078,52 77,3

Gospodarka finansowa miasta opiera się o wielkości zawarte w budżecie. W definicji budżetu 
ustawa o finansach publicznych uwzględnia poza rocznym planem dochodów i wydatków również 
przychody i rozchody budżetu .
Osiągnięte w 2021 r. przychody budżetu to kredyty bankowe oraz wolne środki.
Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2021 r. wynosiło 
19.882.964,15 zł (15,3 % wykonanych dochodów 2021 r.), w tym :
1. w B. Spółdzielczym 11.725.964,15 zł (na deficyt inwestycyjny w 2020 r, 2021 r.)
2. w BGK   4.000.000,00 zł (na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 r.        

  oraz w 2010 r. a w 2012 r., 2016 r., 2017 i 2018 r. na zadania 
  inwestycyjne )

3. w Banku PKO BP   4.000.000,00 (na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r.)
4. WFOŚiGW w Olsztynie 157.000,00 (deficyt inwestycyjny w zadaniu „Modernizacja oświetlenia 
terenów rekreacyjnych w mieście”).
Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w 2021 r. i w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek 
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nastąpi do końca 2028 r.
Przychody i rozchody budżetu .
Przychody budżetu osiągnięte w 2021 r. w kwocie 10.923.180,62 zł wynikały z rozliczenia wolnych
środków na koniec 2020 r. (2.580.201,00 zł) oraz środków z RFIL (3.105.897,00 zł) i dofinansowania
do projektów w ramach programu Erasmus zdeponowanych na rachunkach bankowych (54.118,47
zł)  do  wykorzystania w 2021 r.  W II  półroczu  2021 r.  pobrano transze inwestycyjnego kredytu
bankowego i pożyczki , łącznie  5.182.964,15 zł. 
Rozchody budżetu (spłaty kredytów ) zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem
dotyczącym spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłacono 3.964.463,00 zł.
Całkowita spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2021 r. kredytów nastąpi
do  końca  2028  r.,  a  wskaźniki  zadłużenia  miasta  z  tytułu  tych  kredytów  bankowych  spełniają
wymogi ustawy o finansach publicznych  uregulowane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W 2021 r. sądowe sprawy sporne dotyczące wyrównania dotacji z budżetu miasta za lata ubiegłe
wynikające z pozwów wniesionych przez przedszkola niepubliczne nie zostały nadal zakończone.
Zobowiązania sporne były następujące:
Pod Topolą - 31.12.2021  r.  zapadł  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Olsztynie  zasądzający  na  rzecz

przedszkola kwotę 1.867.893,64 zł , od którego miasto złożyło apelację w 2022 r.
Kinderland - kwota zasądzona wyrokiem sądu I instancji w wysokości 100.414,81 zł (złożono 

apelację w 2021 r.)
Smyk - kwota roszczenia 273.126,12 zł  (wg pisma procesowego z 27.01.2020 r.).

Wydatki i działania podjęte w 2021 r. z powodu pandemii COVID-19:

Instytucja Rodzaj podjętych działań Kwota

1. Urząd Miejski zakup środków ochrony osobistej  3.129,82 zł

promocja szczepień 10.000,00 zł

dofinansowanie transportu osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

10.288,69 zł

umorzenie podatku od nieruchomości na podstawie 
art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny 
interes podatnika  - konsekwencje COVID-19

141.238,00 zł

zwolnienie przedsiębiorców z opłat za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia.

43.843,51 zł

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

- dopłaty do czynszów
- program „Wspieraj Seniora”
- dofinansowanie transportu osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

6.388,69 zł
126.308,34 zł 

15 605,31 zł

Suma 356.802,36 zł

Formy pomocy, jaka została udzielona lokalnej społeczności w okresie pandemii w 2021 r.
 współpraca z Komendą Powiatową  Policji w Szczytnie, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

w Szczytnie w zakresie ustaleń i  przekazywania informacji  o  osobach przebywających w
kwarantannie domowej, które wymagały wsparcia.

 koordynowanie działań w celu oceny sytuacji  osób przebywających w kwarantannie pod
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kątem  zabezpieczenia  pomocy  w  formie  posiłku  lub  produktów  żywnościowych  oraz
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

 wydawanie  maseczek  mieszkańcom  miasta  w  punktach  stacjonarnych  w  dniach  15-26
marca 2021 r. oraz w punktach  mobilnych w dniach 15-19 marca 2021 r. 

 realizacja  zgłoszeń  osób  przebywających  w  kwarantannie  zgłoszonych  przez  aplikację
„Kwarantanna domowa”.

 realizacja  programu  „Wspieraj  seniora”  polegającego  na  zabezpieczeniu  usług  wsparcia
seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu,
nie mając możliwości  nabycia artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w
tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

 współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej z Olsztyna przy wydawaniu żywności z FEAD.
 świadczenie pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa

psychologicznego i prawnego zorganizowane zdalnie, dla osób doświadczających przemocy,
starszych,  z  niepełnosprawnościami,  przewlekle  chorych  i  innych  wymagających  nagłej
pomocy.

 „Poradnik dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w czasie
pandemii COVID-19” oraz informator ,,Gdzie Szukać Pomocy w Szczytnie” – były dostępne
w siedzibie Ośrodka oraz na stronie BIP MOPS w Szczytnie.

 w  ramach  projektu  „Ekonomia  społeczna  na  Warmii  i  Mazurach  na  lata  2018-2021”
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, pozyskano środki
ochrony osobistej tj. płyn do dezynfekcji  rąk i powierzchni (łącznie 50 litrów), rękawiczki
jednorazowe (80 opakowań po 100 sztuk) dla pracowników i uczestników Klubu Integracji
Społecznej.

 Klub Integracji Społecznej pozyskał od firmy Nestle Polska 81 opakowań mleka w proszku,
które przekazał 4 najbardziej potrzebującym rodzinom.

  w ramach udziału w akcji  „Święta dla  samotnych” dostarczono paczki  żywnościowe na
Święta Wielkanocne dla 50-ciu samotnych osób.

  do  działań  KIS-u  wprowadzono  telefoniczny  punkt  zgłoszeń potrzeb  transportowych w
ramach realizacji zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do
punków szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

  rozpowszechniono  informację  o  możliwości  szczepień  i  zorganizowano  szczepienia  dla
chętnych pracowników.

  realizowano Program „Teleopieka”, w ramach którego objęto pomocą osoby po 60 roku
życia, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych.

  zajęcia w Klubie „Senior+” odbywały się stacjonarnie oraz zdalnie.
  z  Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych –  Moduł  IV

Programu  „Pomoc  osobom  niepełnosprawnym  poszkodowanym  w  wyniku  żywiołu  lub
sytuacji  kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wsparto 300 osób z aktualnym
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym poprzez
zakup paczki żywnościowej i środków ochrony indywidualnej.

  Straż  Miejska  została  dyslokowana  do  wspólnych  działań  z  policją:  patroli,  weryfikacji
realizacji  nakazów,  zakazów  i  obowiązków  wynikających  z  modyfikowanych  w  trakcie
pandemii przepisów prawa.

 w komunikatorach UM jak i  pozostałych instytucji  publicznych w mieście zamieszczano i
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aktualizowano  na  bieżąco  dokładne  informacje  na  temat  pandemii,  m.in.  na  stronach
internetowych,  w  mediach  społecznościowych,  na  tablicach  informacyjnych,  na  terenie
jednostek samorządowych, w tym szkół i przedszkoli.

II. Infrastruktura drogowa i oświetlenie

Sieć dróg publicznych w Szczytnie składa się z:
1) trzech krzyżujących się w mieście dróg krajowych:
-  Nr  53  Olsztyn–Ostrołęka  (ulice:  Pasymska,  Kościuszki,  Odrodzenia,  Polska,  Piłsudskiego,

Ostrołęcka),
- Nr 57 Bartoszyce–Pułtusk (ulice: Gizewiusza, Śląska, Mickiewicza, Sienkiewicza, Odrodzenia, 

Warszawska, Curie-Skłodowskiej, Wielbarska);
- Nr 58 Olsztynek–Szczuczyn (ulice: Pasymska, Kościuszki, Odrodzenia, 1 Maja, Poznańska, 

Lemańska).
Zarządcą dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, realizujący swoje
zadania przy pomocy GDDKiA Oddział w Olsztynie.
2)   jednej  drogi  wojewódzkiej  Nr  600  Mrągowo–Szczytno,  obejmującej  ulicę  Mrongowiusza.

Zarządcą  drogi  jest  Zarząd  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego,  realizujący  swoje  zadania
przy pomocy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.

3) dróg powiatowych:
- Nr 1657N Szczytno–Szczycionek, obejmująca ulice: Bartna Strona, Podgórna;
- Nr 1482 N Warchały–Szczytno, obejmująca ulicę Sobieszczańskiego;
- Nr 1506N Szczytno–Wawrochy, obejmująca ulicę Władysława Jagiełły;
- Nr 1663N Szczytno-Zabiele, obejmująca ulice: Wileńska, Władysława IV i Kazimierza Wielkiego;
- Nr 4104 N - ulica Bolesława Chrobrego;
- Nr 4118N – ulica Kolejowa;
- Nr 4119N – ulica Marii Konopnickiej;
- Nr 4126N – ulica Fryderyka Leyka.

Zarządcą dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, na mocy porozumienia
zawartego z Zarządem Powiatu Szczycieńskiego jest Burmistrz Szczytna.
4) publicznych dróg gminnych i  miejskich dróg wewnętrznych,  których zarządcą jest Burmistrz
Miasta Szczytno.
1. Elementy sieci drogowej:

- drogi krajowe –       9.655 m
- drogi wojewódzkie – 615 m
- drogi powiatowe –  5.784 m
- drogi gminne –      46.105 m
- drogi miejskie wewnętrzne – 5. 548 m

2. Parkingi – 16 szt.

3. Infrastruktura ścieżki rowerowej:
• drogi krajowe: ścieżki 1.937 m, ciągi pieszo-jezdne 2 x 1.050 m;
• drogi powiatowe (Chrobrego, Władysława IV, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego: 1.810 m;
• drogi miejskie (Przemysłowa): 1.024 m
• tereny miejskie (Żeromskiego–Leyka, Mała Biel, Jezioro Domowe Duże): 5.438 m
• Piłsudskiego–granica miasta (dawny nasyp kolejowy Szczytno–Dźwierzuty) – 971 m
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4. Inwestycje drogowe:

1.  Rozbudowa ul.  Gdańskiej  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  (odc.  od ul.  Lidzbarskiej  do  ul.
Władysława IV)
Koszt całkowity – 1.344.971,44 zł
w tym:
droga: koszt - 1.344.971,44 zł długość - 523,0 m
kanalizacja deszczowa: koszt -    381.986,23 zł długość - 624,3 m
oświetlenie: koszt -       71.369,62 zł długość - 208,0 m
kanalizacja sanitarna: koszt -    361.346, 11 zł długość - 451,3 m
sieć wodociągowa: koszt:     175.046,01 zł długość - 488,7 m

2. Przebudowa  ul. Piaskowej wraz z wymianą lamp na LED
Koszt całkowity –  394 262,43 zł  
w tym:
droga: koszt - 374.506,03 zł długość - 120,0 m
oświetlenie: koszt -      5.967,80 zł        3 szt.
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3. Budowa oświetlenia LED na ul. Tatarkiewicza
Koszt całkowity  - 116.045,00 zł 
długość – 1.135,0 m
oświetlenie -  19 szt.

4. Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście Szczytno (wymiana opraw LED)
Koszt całkowity  - 207.000,01 zł 
oświetlenie  - 234 szt. 

5. Budowa sieci wodociągowej,
przyłączy wodociągowych i przyłączy
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego:
„Budowa cmentarza Lipowa Góra Zach.” 
Koszt całkowity – 252.101,68 zł 
kanalizacja sanitarna  -128,0 m
sieć wodociągowa - 559,0 m

6. Koszty związane z dokumentacją projektową

Lp. Nazwa Koszt (zł)

1. Przebudowa ul. Leśnej 23.862

2. Rozbudowa ul. Klasztornej 38.130

3. Przebudowa ul. Norwida 19.100

4. Przebudowa ul. Kolberga 24.000

5. Przebudowa ul. Spółdzielczej 19.100

6. Przebudowa kanalizacji między jeziorami 20.000

suma 144.192

7. Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58
Na rządowej liście programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, przyjętej  już do

realizacji,  znalazła się budowa obwodnicy Szczytna.  Celem inwestycji  jest budowa obwodnicy w
ciągu  dróg  krajowych  nr  53,  57  i  58,  która  pozwoli  na  poprawę  przepustowości  układu
komunikacyjnego  oraz  ułatwi  dojazd  do  lotniska  w  Szymanach.  Obwodnica  pozwoli  też  na
wyeliminowanie  ruchu  tranzytowego  ze  Szczytna  poprzez  zmianę  przebiegu  wszystkich  dróg
krajowych,  przebiegających  obecnie  przez  centrum miasta,  a  tym samym wpłynie  na  poprawę
warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz jego mieszkańców.   Inwestycja poprawi
również  warunki  i  bezpieczeństwo  przejazdu  dla  ruchu  dalekobieżnego  i  regionalnego.  Drogi
krajowe biegnące aktualnie przez nasze miasto stanowią bowiem popularne szlaki komunikacyjne
na Warmii i Mazurach, a samo miasto jest celem podróży turystycznych. Jednocześnie zachowane
zostaną  najwyższe  wymogi  ochrony  środowiska,  zdrowia  i  życia  mieszkańców  oraz
zrównoważonego rozwoju. 
01.06.2021  r.  została  podpisana  umowa  na  prace  przygotowawcze  dla  budowy  obwodnicy,  w
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ramach  których  firma  IVIA  S.A.  przygotuje  Studium  Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe  z
koncepcją  programową  oraz  materiałami  do  wniosku  o  decyzję  o  środowiskowych
uwarunkowaniach.  Tworzone  są  też  harmonogramy  dla  tej  inwestycji.  Rozpoczął  się  proces
analizowania  uwarunkowań  terenowych  i  środowiskowych  w  celu  wyznaczenia  najlepszych
wariantów przebiegu obwodnicy. 
Zgodnie  z  harmonogramem  prac  ogłoszonym  przez  GDDKiA  wykonanie  Studium  Techniczno
Ekonomiczno Środowiskowego oraz materiałów do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
ustalono na III kwartał 2022 r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaplanowano
na I kwartał 2023 r., a elementy koncepcji programowej na II kwartał 2024 r.
Jesienią 2021 r.  GDDKiA przygotowała cztery warianty przebiegu obwodnicy,  które aktualnie są
analizowane i poddane konsultacjom społecznym. 

Konserwacja infrastruktury oświetleniowej.

Konserwacją  infrastruktury  oświetleniowej  zajmowała  się  firma Daniel  Olender  USŁUGI,
ul.  Kościelna 7,  12-140 Świętajno.  Wykonawca w ramach zawartej  umowy zobowiązany był  do
utrzymywania  w  sprawności  technicznej  urządzeń  oświetleniowych,  w  tym  przeprowadzania
napraw,  remontów  lub  wymiany  awaryjnej  poszczególnych  urządzeń  wchodzących  w  skład
Infrastruktury,  w zakresie,  w jakim zgodnie z  obowiązującymi  przepisami jest  to  niezbędne dla
prawidłowego  funkcjonowania  tej  infrastruktury.  Wykonawca  zobowiązany  był  także  raz  w
tygodniu, do wykonania przeglądu i napraw urządzeń oświetleniowych wynikających z codziennej
eksploatacji, a także do naprawy powstałych uszkodzeń mechanicznych. Zapewniał też Pogotowie
energetyczne, które dotyczyło natychmiastowej naprawy oświetlenia, w czasie trwania imprez oraz
funkcjonowanie oświetlenia w porze od zmierzchu do świtu.

W okresie 1.04.-31.06.2021 r., dokonywał on czyszczenia opraw oświetleniowych łącznie z
kloszami  urządzeń oświetleniowych znajdujących  się  wzdłuż  ścieżek  spacerowych nad jeziorem
Domowym Małym i Domowym Dużym, pasażu przy ul. Sienkiewicza i skwerze przy pomniku Orła
Białego. Zapewniał montaż, demontaż i konserwację fontanny na jeziorze Domowym Małym oraz
konserwację nowych odcinków oświetleniowych wybudowanych i przekazanych do eksploatacji w
2021  r.  Dokonywał  przeglądu  i  naprawy  świątecznych  lampek  oświetleniowych,  uczestniczył  w
załączeniu i uruchomieniu oświetlenia  świątecznego miasta. W wyniku zamówienia publicznego
wykonawca  dokonał  również  modernizacji  oświetlenia  terenów  rekreacyjnych.  Objęła  ona
wymianę 234 szt. wyeksploatowanych opraw na oprawy typu LED w trzech lokalizacjach tj. ścieżek
wokół jeziora Domowego Małego i Jeziora Domowego Dużego oraz terenu Pomnika Orła Białego
przy ul. Chrobrego.

III. Wodociągi i kanalizacja

Realizacja zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
odbywała się przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o. o. w Szczytnie.
Dostawa wody i odbiór ścieków odbywały się przy pomocy infrastruktury Gminy Miejskiej Szczytno,
która oddana została w dzierżawę ww. firmie.  Usługi  świadczone przez PWiK AQUA Sp.  z  o .o.
polegały głównie na:

• zaopatrywaniu  w  wodę  odbiorców  na  terenie  Gminy  Miejskiej  Szczytno  zgodnie  z
wymogami  stawianymi  przez  powszechnie  obowiązujące  normy  prawa,  w  tym  normy
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dotyczące jakości wody pitnej;
• prowadzeniu gospodarki ściekowej, w tym odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków, a także

zagospodarowaniu osadów ściekowych zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie
obowiązujące normy prawa;

• zarządzaniu siecią wodociągowo – kanalizacyjną, w sposób zapewniający spełnianie przez
dostarczoną wodę norm dotyczących wody pitnej oraz ścieków sanitarnych, dokonywaniu
przeglądów i napraw mających na celu utrzymanie odpowiednich standardów sprawności i
funkcjonalności  urządzeń  wodociągowych,  a  w  szczególności  wodomierzy  głównych,
utrzymaniu w stanie gotowości wszystkich hydrantów i studni ulicznych;

• utrzymaniu i eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Nowym Gizewie oraz 16 przepompowni
na terenie miasta, w tym także wykonywaniu niezbędnych remontów;

• utrzymywaniu i eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Lemanach i ujęcia wody w Szczytnie,
ul. Polska, w tym także wykonywaniu niezbędnych remontów;

• monitorowaniu, konserwacji oraz bieżących remontach sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
w tym odcinków nowo przyłączonych bądź utworzonych, w tym usuwaniu awarii;

• zawieraniu i obsłudze umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz pobieraniu od klientów
opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków zgodnie z obowiązującymi stawkami taryf.

Spółka prowadziła ciągłą dostawę wody z dwóch ujęć podziemnych:

1. Polska 2 studnie (studnie 1, 2) gł. 65m Q - 58/59 m3/d S=5-6,5m.
Qmax = 117 m3/h, Qśd = 2.808 m3/d ( Qexpl-332m3/h S 5-21m )
Zbiornik wody 400 m3

Lemany 7 studni (studnie 1 A,3,4,6,7,8,9) gł 44-54m, Q – 40-110 m3/h, S 7-11,6 m
Qmax = 397 m3/h, Qśd = 6 694 m3/d. ( Qexpl-450m3/h S 21m )
Zbiornik wody 2 x 1.000 m3

Na  obydwu  ujęciach  stosowane  były  metody  uzdatniania  wody:  filtracja,  odżelazianie  i
odmanganianie oraz w razie konieczności uruchamiana była stacja dezynfekcji.
Długość sieci wodociągowej wynosiła 85,9 km w tym magistralna – 30,1 km oraz rozdzielcza –
55,8 km. Ilość dostarczonej do odbiorców wody w 2021 wyniosła 959.956 m3.
Oczyszczanie  ścieków  prowadzone  było  w  oczyszczalni  mechaniczno-biologicznej  z  końcowym
strącaniem fosforu, położonej w Nowym Gizewie (od 1997 r.). Osady pościekowe, wykorzystywane
rolniczo  metodą  R  10.  Na  bieżąco  prowadzona  była  kontrola  jakości  wody  w  laboratoriach  o
udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową
Inspekcję Sanitarną, a także badane ścieki w wymaganej częstotliwości  i  zakresie. Oczyszczalnia
ścieków  posiadała  projektowaną  wydajność  8.000  m3/d,  60.000  RLM,  w  2021  r.  wydajność
wyniosła 4.004 m3/d, 34.168 RLM.
Długość sieci  kanalizacyjnej wynosiła 72,8 km oraz 16 szt. przepompowni. W 2021 r. odebrano
1.461.207 m3 ścieków.

Inwestycje wodno -kanalizacyjne
Inwestycje 2021

sieć długość (km) ulica koszt (tys. zł)

kanalizacja sanitarna 0,55 Gdańska 342,2
wodociągowa 0,5 Gdańska 166,7
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IV. Transport publiczny

Opis w cz. B VI. Usługi komunalne i zarządzanie majątkiem.

V. Gospodarka mieszkaniowa

Mieszkaniowym zasobem komunalnym administrował  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w
Szczytnie, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków, lokali,
instalacji, urządzeń i terenów z nimi związanych oraz obsługę mieszkańców i użytkowników lokali,
tj.  utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i instalacji,  windykację opłat czynszu i
opłat związanych z użytkowaniem lokali. Gmina Miejska Szczytno zawarła z ZGK umowy dotacji na
realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej na łączna kwotę 318.977,28 zł.

Mieszkaniowy  zasób  Gminy  Miejskiej  Szczytno  obejmował  lokale  mieszkalne  i  lokale
zamienne  znajdujące  się  w  budynkach  stanowiących  własność  i  współwłasność  Gminy  oraz
wyodrębnione z zasobu lokale socjalne. Stanowił on w 2021 r.  595 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni  użytkowej  25.792,16 m²,  z  których  282  lokale  mieszkalne o  łącznej  powierzchni
12.650,24 m² znajdowały się w 53 budynkach komunalnych, natomiast 313 lokali mieszkalnych o
łącznej powierzchni  13.141,92 m² w budynkach stanowiących przedmiot współwłasności  Gminy
Miejskiej Szczytno. 

Tabela nr 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Szczytno.
L.p. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Szczytno 

w rozbiciu na lokale mieszkalne
Ilość lokali Powierzchnia użytkowa

lokali

1. Lokale komunalne 528 23.772,79 m²

2. Lokale socjalne 62 1.919,55 m²

3. Pomieszczenia tymczasowe 5 99,82 m²

W  2021  r.  zweryfikowano  oraz  zakwalifikowano  76  wniosków  o  wynajem  lokalu.  Na  dzień
31.12.2021 r.  28 rodzin wobec których został orzeczony wyrok eksmisyjny z zajmowanego lokalu
oczekiwało na  lokal socjalny. Nie wykonano żadnego wyroku eksmisji w związku z obowiązującymi
przepisami  związanymi  z  walką  z  pandemią  COVID-19,  które  wstrzymały  wykonywanie  tytułów
nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. 

Tabela nr 2. Zasiedlenia lokali mieszkalnych z komunalnego zasobu lokalowego Gminy Miejskiej Szczytno. 
Lp. Zasiedlenia lokali mieszkalnych Lokale komunalne Najem socjalny lokalu Pomieszczenie

tymczasowe

1. Ilość rodzin oczekujących na przydział 42 36 -

2. Ilość przyjętych lokali 12 3 -

3. Ilość nieprzyjętych lokali 5 2 -

4. Ilość przyjętych lokali na zamianę 0 1 -

5. Ilość nieprzyjętych lokali na zamianę 0 1 -
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Liczba administrowanych budynków

Tabela nr 3. Budynki mieszkalne, mieszkalno- użytkowe i użytkowo – mieszkalne.
Rok budowy Ilość budynków  2020 r. Ilość budynków 2021 r.
1872 - 1900 12 13*
1901 - 1945 33   32**
1981 -2000 5 5
2001 - 2010 2 2
2011 -2019 1 1

* - aktualizacja danych po przejęciu budynku od TBS
** - zbycie dwóch budynków, a przybył 1 (Grudziądzka)

Polityka czynszowa.
Przy ustalaniu założeń polityki czynszowej, będącej nieodłącznym elementem wieloletniego

planu  gospodarowania  zasobem  mieszkaniowym  miasta  uwzględniono  zgodnie  z  wymogami
ustawodawcy  czynniki,  które  przy  naliczaniu  stawki  czynszu  odzwierciedlają  standard  danego
mieszkania i  wskazano czynniki  obniżające stawkę obecną czynszu  4,02 zł/mkw. Stawka ta była
realizowana na bieżąco. Od tej  stawki stosowane były  następujące czynniki  obniżające:  lokal  z
ogrzewaniem piecowym – 15%, lokal z centralnym ogrzewaniem lokalnym na paliwo stałe - 5%,
lokal bez gazu przewodowego – 15%, lokal bez łazienki – 15%, lokal w suterenie – 5%, wc poza
budynkiem – 5%, lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny,
zgodnie z wykazem  zatwierdzonym przez Burmistrza miasta – 5%. 
Miesięczna  stawka  czynszu  za  1  m²  powierzchni  użytkowej  lokalu  socjalnego  i  pomieszczeń
tymczasowych  wynosiła  0,99 zł.  Roczna  wysokość  czynszu  nie  przekraczała  2%  wskaźnika
przeliczeniowego  kosztu  odtworzenia  1  m²  powierzchni  użytkowej  budynków  mieszkalnych  dla
województwa warmińsko-mazurskiego, który wynosił 4.649,00 zł i obowiązuje do 31.03.2022 r. 

VI. Usługi komunalne i zarządzanie majątkiem

1. Zakład Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy)

Został  powołany uchwałą  Rady Miejskiej w Szczytnie z dniem 1.01.2004 r.   do realizacji  zadań
gminy w zakresie:

➢ zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków, lokali, instalacji, urządzeń i terenów z
nimi związanych;

➢ obsługa mieszkańców i użytkowników lokali wynikająca z  obowiązków administratora;
➢ utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i instalacji;
➢ windykacja opłat czynszu i opłat związanych  z użytkowaniem lokali;
➢ utrzymanie czystości i porządku na jezdniach, chodnikach miejskich;
➢ profilowanie i odśnieżanie dróg równiarką drogową;
➢ prowadzenie akcji zimowej na drogach i chodnikach miejskich;
➢ utrzymanie zieleni miejskiej;
➢ prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;
➢ administracja cmentarzem komunalnym w Szczytnie;
➢ świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych;
➢ świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami- prowadzenie PSZOK.

Na realizację powyższych zadań otrzymał dotację gminy na kwotę 3.090.726, 28 zł
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2. Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.

Zakład  Komunikacji  Miejskiej  Spółka  z  o.  o.  w  Szczytnie  jest  spółką  ze  100%  udziałem  Gminy
Miejskiej Szczytno. Spółka w 2021 r. kontynuowała działalność na podstawie umowy wieloletniej,
zawartej 31.12.2012 r. z Gminą Miejską Szczytno. 
Sieć komunikacyjna komunikacji miejskiej składała się z 3 linii autobusowych o łącznej długości 57 
km:

• linia Nr 1  o długości 14,3 km;   Trasa: ul. Solidarności - Mławska,
• linia Nr 2 o długości 18,6 km;  Trasa: Leśny Dwór – Kamionek  – Szczycionek,
• linia Nr 3 o długości 24,1 km; Trasa: Prusowy Borek – Rudka – Suwalska,

w tym: dziennie dwa kursy szkolne rano ul.  Królowej Jadwigi   -  do SP Nr 6, dwa kursy
szkolne powrotne z SP Nr 6 - ul. Królowej Jadwigi.

Zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy Spółka wykonała w 2021 r. na liniach komunikacji miejskiej
przebieg kilometrów wyrażony w wozokilometrach ogółem w ilości 214.312 km, w tym:
- w granicach administracyjnych miasta – 166.296 km
- na rzecz Gminy Szczytno – 48.076 km
Do obsługi linii  komunikacyjnych spółka wykorzystywała 9 autobusów, w tym: Bus VW 46- 1szt,
Autosan H9 35 – 2 szt, Man (niskopodłogowe) – 3 szt, Autosan (niskopodłogowe) – 3 szt. Średni
wiek użytkowanego taboru wynosił 18 lat. W dni robocze na liniach komunikacyjnych w godzinach
szczytu kursowało 6 autobusów z częstotliwością co 25/30 minut, które wykonywały po 18 kursów
dziennie, a poza szczytem kursowały trzy autobusy z częstotliwością co 50/60 minut. W soboty
kursowały dwa autobusy z  częstotliwością  co 40/60 minut,  które wykonywały po 6 kursów.  W
okresie  wzmożonych  obostrzeń  przeciwepidemicznych  autobusy  kursowały  zgodnie  z
obowiązującym  rozkładem  jazdy  w  dni  powszednie,  a  w  soboty  zostały  wstrzymane.  Obok
podstawowej  działalności  spółka  prowadziła  działalność  dodatkową  w  zakresie  wynajmu
autobusów,  świadczenia  reklam  oraz  działalność  związaną  z  administrowaniem  składowiskiem
odpadów  komunalnych  w  Linowie.  Do  świadczenia  usług  przewozowych  okazjonalnych
wykorzystywany był autobus Volkswagen o ilości miejsc 17, autobus turystyczny Mercedes 350 o
ilości miejsc 50 oraz autobusy typu miejskiego. W ramach wynajmu autobusów spółka wykonała w
2021 r. przebieg wozokilometrów w ilości 11.373.
W  2021  r.  Gmina  Miejska  Szczytno  zakupiła  dwa  autobusy  niskopodłogowe,  zeroemisyjne  z
napędem elektrycznym, które od 03.01.2022 r. obsługują wszystkie linie komunikacyjne. 
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Założenia inwestycyjne ZKM:

Zamierzeniem spółki na najbliższe lata jest dążenie do wymiany taboru na autobusy 
niskopodłogowe, zeroemisyjne, które poprawią komfort podróżowania komunikacją miejską. 
Gmina Miejska Szczytno złożyła wnioseki do WFOŚ o dofinansowanie zakupu kolejnych dwóch 
autobusów, które zostaną przekazane spółce do użytkowania. Jest to uzasadnione ekonomicznie, a 
także eliminuje szkodliwy wpływ pojazdów na środowisko, co jest zgodne z ideą transportu 
zrównoważonego. Ponadto głównym przedsięwzięciem na pocz. drugiego kwartału 2022 r., będzie 
przeniesienie siedziby spółki do nowo wyremontowanego obiektu zlokalizowanego przy ul. 
Mrongowiusza 1 D.

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o.o.

PWiK „AQUA” Spółka z o. o. jako spółka prawa handlowego została zawiązana 18.02.1993 r.
i ma swoją siedzibę przy ul. Polskiej 38. Od 01.04.2016 r. stanowi spółkę o 100 % własności miasta
Szczytno.  Spółka  świadczyła  kompleksowe  usługi  zarządzania,  utrzymania  i  eksploatacji  sieci,
budowli,  urządzeń  wodnościekowych  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej  Szczytno na podstawie umowy
dzierżawy na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2026 r. Powierzenie zadania z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nastąpiło na mocy art. 3 ust. 1 ustawy
o gospodarce komunalnej, a wyposażenie Spółki w majątek niezbędny do jego realizacji poprzez
zawarcie ww. umowy. Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji  deszczowej realizowane było zgodnie z
odrębną umową w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. „JURAND”
TBS Sp. z o. o. „JURAND” w Szczytnie jako spółka prawa handlowego została wpisana do

rejestru sądowego 05.05.1999 r., a rozpoczęła działalność od 01.10.1999 r. Kapitał spółki w 100%
jest własnością Gminy Miejskiej Szczytno i wynosił w roku 2021 - 3.300.150 zł. Statutowy zakres
działania  spółki  warunkują  zapisy  ustawy  z  26.10.1995  r.  o  niektórych  formach  popierania
budownictwa mieszkaniowego.
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Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:
1. Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Nabywanie budynków mieszkalnych.
3. Prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb

mieszkaniowych na zasadach najmu.
4. Wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Towarzystwa.
5. Sprawowanie  na  podstawie  umów  zlecenia  zarządu  budynkami  mieszkalnymi  nie

stanowiącymi jego własności.
6. Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą

towarzyszącą:  budowanie  lokali  mieszkalnych  finansowanych  ze  środków  własnych,
przyszłych właścicieli, pełnienie zastępstwa inwestorskiego.

Na 31.12.2021 r. TBS zarządzał 159 wspólnotami mieszkaniowymi, w których znajdowało się 2.089
lokali  mieszkalnych  (275  komunalnych,  1.814  własnościowych)   i  112  lokali  użytkowych  (23
komunalne,  89  własnościowych).  Z  każdą  ze  wspólnot  zawarta  była  umowa cywilno  -  prawna
określająca przyjęty zakres obowiązków, a także z każdym indywidualnym właścicielem, których w
tej grupie było 1.903.

5. VEOLIA Szczytno Sp. z o. o.

30.05.2008  r.  zawiązano  spółkę,  w  której  Gmina  Miejska  obejmując  udziały,  pokryła  je
wkładem  niepieniężnym  w  postaci  majątku  służącego  do  prowadzenia  działalności  w  zakresie
wytwarzania,  przesyłania i  dystrybucji  ciepła.  Składa się z  dwóch udziałowców w której  udziały
wynoszą 52,77% Veolia Term S.A. Warszawa, 47,23% Gmina Miejska Szczytno. VEOLIA Szczytno jest
następcą prawnym spółek PRATERM, DALKIA; rozpoczęła działalność gospodarczą od 1.06.2010 r.
Spółka  była  zobowiązana  do  utrzymania  majątku  w  należytym  stanie  technicznym,  w  tym
prowadzenia  remontów,  modernizacji  i  inwestycji.  Ponadto  Spółka  zobowiązana  była  do:  -
zawierania  umów z  odbiorcami  w sprawie  zaopatrzenia  w energię  cieplną;  -  przejmowania  do
eksploatacji  wszystkich  wybudowanych  i  wyremontowanych  urządzeń;  -  wydawania  warunków
technicznych dostaw energii cieplnej dla wszystkich odbiorców. Odpowiednia polityka remontowa
źródeł  ciepła  i  sieci  ciepłowniczych  zapewniała  mieszkańcom  miasta  bezpieczeństwo  i  ciągłość
dostaw  ciepła.  Do  grona  klientów  należały:  spółdzielnie  i  wspólnoty  mieszkaniowe,  instytucje
administracji publicznej oraz działalności gospodarcze i klienci indywidualni.
Grupa Veolia Term, której częścią jest Spółka Veolia Szczytno, od lat z sukcesem realizuje działania
mające na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy. Grupa jest również członkiem Forum
Liderów Bezpiecznej Pracy, organizacji  koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy, które zrzesza przedsiębiorstwa reprezentujące wzorową postawę  
w  zakresie  budowania  bezpiecznych  miejsc  pracy  na  polskim  rynku  poprzez  wdrażanie,
upowszechnianie  oraz  promocję  osiągnięć  nauki  i  techniki  z  zakresu bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia w środowisku zawodowym. Firmy należące do Forum Liderów wyróżnia także dbałość o
stałe  podnoszenie  kwalifikacji  swojej  kadry  i  prowadzenie  działań,  które  mają  pomagać  w
zapobieganiu wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.  Dlatego Veolia aktywnie stara
uczestniczyć w życiu lokalnym i pomagać w miarę swoich możliwości. Ufundowała m. in. trzy torby
medyczne  wraz  z  wyposażeniem, które  przekazała  Komendzie  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w
Szczytnie.
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Veolia  Szczytno  stara  się  aktywnie  wspierać  inicjatywy  organizowane  przez  władze  miasta  dla
mieszkańców miasta i tak w 2021 r. była sponsorem Dni Krzysztofa Klenczona, współorganizatorem
Smykolandii  czyli  wakacyjnego  kina  familijnego  w  mieście,  V  Powiatowego  Dnia  Seniora,  jak
również  samemu  tworząc  inicjatywy  ekologiczne,  tworząc  Pasiekę  Miejską  na  Małej  Bieli  w
Szczytnie, a co roku w Światowy Dzień Pszczół obchodząc z mieszkańcami jej święto, rozwijając
ekologicznie tak jak w roku 2021 poprzez sadzenie kwietnej łąki i dzielenie się z mieszkańcami jej
plonami, czyli miodem.

             

Spółka Veolia Szczytno otrzymała nominację do nagrody: Laur Ciepłownictwa w kategorii „Wiodące
przedsiębiorstwo ciepłownicze w grupie przedsiębiorstw o sprzedaży ciepła poniżej 200.000 GJ”.
Nominacja ta była wyróżnieniem za działalność i wyniki techniczno-ekonomiczne jakie udało jej się
wypracować. Nominacja ta stawia Veolię Szczytno w gronie 24 miast jako trzecią najlepszą spółkę
ciepłowniczą w kraju w swojej kategorii. Nagroda Laur Ciepłownictwa to najważniejsze branżowe
wyróżnienie przyznawane co roku przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Veolia Szczytno
znalazła się w elitarnym gronie zwycięskich firm w ogólnopolskim konkursie „Dobra Firma 2021”,
organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Tym zaszczytnym tytułem zostały
uhonorowane  spółki  z  województwa  warmińsko-mazurskiego,  których  działania  w  dziedzinie
przedsiębiorczości,  zarządzania  i  innowacyjności  zasługują  na  szczególne  uznanie.  Jednocześnie
Veolia  angażuje się w lokalne działalności  i  aby wspólnie decydować za przedsiębiorców wzięła
udział w Szczycieńskim Samorządowym Forum Przedsiębiorczości.
Źródła ciepła na 31.12.2021 r.
1. Ciepłownia osiedlowa przy ul. Solidarności 17, opalana węglem
2. Kotłownia przy ul. Śląskiej 12, opalana gazem.
3. Kotłownia przy ul. Kętrzyńskiego 4a, opalana gazem.
4. Kotłownia przy ul. Bohaterów Westerplatte 12, opalana gazem. 
Sieci cieplne na 31.12.2021 r.
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Całkowita długość sieci cieplnej wynosiła 18.889,1 mb.
 w tym sieć preizolowana 11.158,9 mb. co stanowiło 59%
w tym sieć kanałowa 7.730,2 mb. co stanowiło 41%
Węzły cieplne na  31.12.2021 r.
Razem 176 szt. W tym węzły własne 139, węzły obce 37 szt.
Produkcja i sprzedaż GJ na 31.12.2021 r.
Produkcja 240.389 GJ, sprzedaż 213.729 GJ

6. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.
ZGOK Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie jest samorządową spółką prawa handlowego. Właścicielami
Spółki jest 37 samorządów z centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, wchodzących
w skład 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: miasto Olsztyn, powiat bartoszycki,
powiat lidzbarski, powiat mrągowski, powiat olsztyński, powiat piski, powiat szczycieński, powiat
kętrzyński. Gmina Miejska Szczytno w spółce ZGOK ma udział w wysokości kapitału 3,47 %.
ZGOK Sp.  z  o.  o.  jest  Regionalną  Instalacją  Przetwarzania  Odpadów Komunalnych  dla  Regionu
Centralnego  województwa  warmińsko-mazurskiego.  Cały  strumień  wytwarzanych  przez
mieszkańców tego obszaru odpadów komunalnych zmieszanych powinien trafić do instalacji Spółki
zapewniając  pełne  wykorzystanie  zdolności  przerobowych  zakładu.  Spółka  odbiera  od  Gmin  i
zagospodarowuje  odpady  komunalne  dostarczane  przez  podmioty  transportujące  odpady,
działające z upoważnienia poszczególnych samorządów.
Dodatkowo, z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a Wspólnikami w 2012 r. Umowy Wykonawczej, do
zakładu kierowane są odpady komunalne selektywnie zbierane z terenu 32 Gmin, które z własnej
inicjatywy podjęły takie zobowiązania. Działalność Spółki prowadzona jest w czterech lokalizacjach:
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
w Stacji Przeładunkowej w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński)
w Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi (gm. Mrągowo)
w Stacji Przeładunkowej w Trelkowie (gm. Szczytno)

7. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości Północ Sp. z o. o.

12.05.2021  r.  zawarto  umowę spółki.  Skupia  ona  19  samorządów  -  cztery  z  powiatu
szczycieńskiego,  w tym miasto Szczytno. Kapitał  zakładowy Spółki  wynosi  61.820.350 zł  i
dzieli się na 1.236.407 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy z czego Gmina Miejska
Szczytno na 31.12.2021 r. objęła 60.000 udziałów na kwotę 3.000.000 zł pokrytych wkładem
pieniężnym pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 
Podstawowym przedmiotem działalności  Spółki  jest budowanie domów mieszkalnych oraz
ich  eksploatacja  na  zasadach  najmu  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  niektórych  formach
popierania budownictwa mieszkaniowego. Spółka może również:
- nabywać obiekty mieszkalne i budynki niemieszkalne w celu przekształcenia na lokale do
zamieszkania;
- przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na wynajem;
- wynajmować lokale znajdujące się z budynkach Spółki;
-  sprawować  na  podstawie  umów  zlecenia  zarząd  nieruchomościami,  które  nie  stanowią
własności Spółki;
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-  sprawować  zarząd  nieruchomościami  wspólnymi  stanowiącymi  w  ułamkowej  części  jej
współwłasność;
-  prowadzić  inną  działalność  związaną  z  budownictwem  mieszkaniowym  i infrastrukturą
towarzyszącą.
W  ramach  SIM  KZN  Północ  w  2021  r.  przystąpiliśmy  do  procedury  pozyskania  środków
zewnętrznych na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego. 

VII. Inwestycje

1. Zabezpieczenie istniejących ruin w formie trwałej ruiny dawnego zamku w Szczytnie w ramach
projektu -  Zamek krzyżacki  w Szczytnie – nowy produkt  turystyczny na mapie województwa
warmińsko-mazurskiego.
Kwota inwestycji: 17.006.973,31 zł
Dofinansowanie: 7.757.886,62 zł
Wykonanie w 2021 r.: 6.960.600,17 zł

Zakres robót: 

Zagospodarowanie i zabezpieczenie istniejących ruin obejmowało działania polegające na
obniżeniu poziomu terenu dziedzińca zamku oraz terenu między zachowanymi skrzydłami zamku
do poziomu z okresu średniowiecza (ca. poziom dziedzińca Ratusza), z wykonaniem fosy od strony
pasażu i  jeziora,  a  także  budowę przejścia  od strony  ulicy  Klenczona (d.  Spacerowej)  na teren
dziedzińca Ratusza, w formie zawieszonej kładki pieszej. Ponadto: 
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-konserwację i zabezpieczenie istniejących ruin zamku wraz z korektą współczesnych uzupełnień, 
-budowę obiektu nr 1 - sali wystawowej całorocznej wraz z instalacjami, wyposażeniem i tarasem
widokowym, 
-budowę obiektu nr 2 – przestrzeni edukacyjno-wystawienniczej zadaszonej wraz z instalacjami  i
wyposażeniem, 
-dostosowanie  obiektu  dla  osób  niepełnosprawnych  poprzez  wykonanie  ścieżki  umożliwiające
poruszanie się po całym obiekcie, 
-zamontowanie platformy dźwigowej oraz zakup schodołazu, 
-ekspozycję, zabezpieczenie i wzmocnienie nowo odkrytych reliktów na etapie robót budowlanych,
-urządzenie terenu wraz z szatą roślinną i małą architekturą, 
-wykonanie  dróg,  budowę  przyłączy  wraz  z  robotami  towarzyszącymi:  kanalizacji  sanitarnej  i
deszczowej, instalacji przyłącza centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym, instalacji zewnętrznych
elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych, 
-zakup  i  montaż  monitoringu,  nagłośnienia,  zbroi  oraz  innych  elementów  dla  uatrakcyjnienia
obiektu. 

2. Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat  6
Kwota inwestycji: 399.433,14 zł
Zakres robót: 
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń stanowiących część zaplecza Hali Wagnera, ul. Lanca 1 
na potrzeby miejskiego żłobka.
Ilość kondygnacji – 1 (część budynku parterowa)
Kubatura budynku – 1.544,35 m3
Powierzchnia zabudowy – 346,65 m²
Powierzchnia użytkowa – 301,80 m²
wysokość – 4,93 m
1) wykonanie nowych otworów drzwiowych i okna,
2) wykonanie nowych ścianek działowych,
3) uzupełnienie podkładów betonowych posadzek,
4) wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z
wykonaniem nowej tablicy elektrycznej,
5) wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych
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wraz z szpachlowaniem i malowaniem,
6) wyposażenie zaplecza sal dla dzieci,
7) montaż osprzętu elektrycznego,
8) montaż wentylatorów,
9) montaż osłon grzejnikowych w salach dla dzieci,
10) montaż wyposażenia łazienki dla dzieci,
11) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
12) wykonanie nowych chodników do budynku i uporządkowanie terenu wokół budynku,
13) dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z projektem.

3. Rozbudowa sieci szkieletowej e-Szczytno
Kwota inwestycji: 322.133,23 zł
Zakres robót: 
1) rozbudowa szkieletowej sieci światłowodowej e-Szczytno, od istniejącej studni teletechnicznej
przy ul. Klenczona (d. Spacerowej) do projektowej studni w parku przy ul. Pasymskiej - przy ścieżce
pieszo-rowerowej- punkt kamerowy,
2) doprowadzenie projektowanego światłowodu (24J) do projektowanej studni teletechnicznej j/w
oraz zakończenie go mufą wziemną z wyprowadzeniem 6 szt. Pigtale. Wspawanie 24 włókien przy
ul. Klenczona w istniejący kabel światłowodowy prowadzący do budynku Urzędu Miejskiego.

4. Przebudowa Skateparku
Kwota inwestycji: 107.696,15 zł
Dofinansowanie: 34.500,00 zł
Zakres robót: 
Dostawa i montaż urządzenia sportowego Quarter Pipe
25st - dwa poziomy o wymiarach (długość, szerokość,
wysokość) 363/909/120/170 cm ze sklejki ciemnej
laminowanej, wodoodpornej  wraz z matą RampLine.

5. Zagospodarowanie terenu Placu Juranda
Kwota inwestycji: 273.976,40 zł
Zakres robót: 

Aranżacja małej
architektury poprzez
wykonanie,
transport i montaż
siedzisk zespolonych
z klombami.
Podstawowe
elementy  zestawu
mebli stanowią: dwa
okrągłe duże klomby

z siedziskami dookoła, dwanaście mobilnych siedzisk w dwóch wariantach (z szerokim lub  wąskim
oparciem)  oraz  pięć  mniejszych  klombów  z  całoroczną  zielenią.  Konstrukcja  tych  urządzeń
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wykonana  jest  z  ocynkowanej  warstwą  chromową  stali,  a  widoczne  elementy  malowane  są
proszkowo w kolorze czarnym RAL9005. Wykończenie stanowią deski z drewna jesionowego (jesion
jasny). Całość wieńczy wykonanie nasadzeń w klombach. 

6. Krata gęsta w przepompowni ścieków
Kwota inwestycji: 139.482,00 zł
Zakres robót: 
Dostawa i montaż kraty gęstej schodkowej mechanicznej w przepompowni głównej Oczyszczalni
Ścieków PWiK „Aqua” w Szczytnie, Nowe Gizewo 16. Stanowi ona pierwszy etap mechanicznego
oczyszczania  ścieków.  Jest  to  urządzenie  separujące  największe  zanieczyszczenia,  służy  do
oddzielenia ciał stałych ze ścieków.

7. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej:
Nazwa Koszt 

1. Sala Gimnastyczna SP2 120.000,00 zł

2. Boisko przy Sp 6 59.999,40 zł

3. Aktualizacja dokumentacji budowy budynku 
mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego 38.145,00 zł

Razem: 218.144,40 zł

8. Zakup samochodu brygadówki do realizacji zadań zieleni miejskiej
Koszt inwestycji: 150.000, 00 zł
Zakup samochodu dostawczego marki Volkswagen Transporter 6.1 skrzyniowy w kolorze białym,
podwójna  kabina  2,0  l  TDI  SCR  BlueMotion  Technology  81  kW  /  skrzynia  biegów:  5-biegowa

manualna,  rok  modelowy:  2021,
wersja 1. 

9. Inwestycje drogowe
Zostały przedstawione w rozdziale B.II. (infrastruktura drogowa).
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VIII. Ochrona środowiska, utrzymanie czystości i gospodarka odpadami

1. Edukacja ekologiczna
• W  2021  r.  działania  w  zakresie  edukacji  ekologicznej  były  skupione  głównie  na

zadaniach związanych z poprawą jakości powietrza.  
• Przeprowadzono akcję Sprzątanie Świata – Polska, w ramach akcji  organizowanej

przez Fundację Nasza Ziemia oraz kontynuowane były działania związane z edukacją
mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. 

• W  zakresie  edukacji  mieszkańców,  dotyczącej  roli  terenów  zieleni  miejskiej  w
tworzeniu  mikroklimatu  miast,  nasze  miasto  zostało  partnerem  projektu  „Od
drzewa do miasta” realizowanego przez Fundację Veolia.  

2. Programy z zakresu ochrony środowiska i ich realizacja

Realizacja „Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej
Szczytno na lata 2012 – 2032”.  Program przyjęty  Uchwałą Nr  XXII/172/2012 Rady Miejskiej  w
Szczytnie z 21.12.2012 r.  Ilość wyrobów azbestowych znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej
Szczytno pokazuje, iż proces wymiany pokryć dachowych będzie trwał wiele lat. Akcja usuwania
wyrobów  azbestowych   trwa  od  14.06.2013  r.  i  będzie  prowadzona  do  2032  r.  w  świetle
obowiązujących obecnie  przepisów. W 2021 r.  gmina nie  realizowała  zadania  z  uwagi  na  brak
możliwości   otrzymania wsparcia  finansowego ze  środków  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Realizacja  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu
szczycieńskiego  (Gmina  Miejska  Szczytno,  gminy:  Szczytno,  Pasym,  Dźwierzuty,  Jedwabno,
Rozogi, Świętajno, Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo)". 
Opracowany „Plan gospodarki  niskoemisyjnej  dla  obszaru gmin położonych na terenie powiatu
szczycieńskiego  (miasto  Szczytno,  gminy:  Szczytno,  Pasym,  Dźwierzuty,  Jedwabno,  Rozogi,
Świętajno,  Wielbark),  mrągowskiego (gmina Piecki)  oraz  nidzickiego (gmina Janowo)"  analizuje
zakres możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą
struktury  używanych  nośników  energetycznych  oraz  zmniejszeniem  zużycia  energii,  czego
konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) przy jednoczesnym
zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

W ramach założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 30.10.2020 r. Rada Miejska w Szczytnie
podjęła uchwałę nr XXIV/172/2020 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu
jej  rozliczania  z  budżetu  Gminy  Miejskiej  Szczytno  na  dofinansowanie  inwestycji  związanych  z
ograniczeniem niskiej emisji w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać, polegających na
wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie miasta. Zapisy uchwały
umożliwiają realizację wymiany kotłów grzewczych wraz z usługą ich montażu oraz umożliwiają
nabór ciągły wniosków o dofinansowanie.  W ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać o
dofinansowanie  mogą  się  ubiegać osoby  fizyczne  będące  właścicielami  lub  współwłaścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub
współwłaścicielami  lokali  mieszkalnych.  Dofinansowanie  można  uzyskać  na  zakup  i  montaż
nowoczesnego  pieca  grzewczego  i  wynosi  ono  w  przypadku  budynków  mieszkalnych
jednorodzinnych - 50% jednak nie więcej niż 5.000 zł, natomiast w przypadku lokali mieszkalnych -
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50% jednak nie więcej niż 3.000 zł. 
   W ramach realizacji w/w uchwały udzielono w 2021 r. dotacje łącznie na kwotę: 222.785

zł (środki zaplanowane w budżecie na rok 2021- 225.000 zł)
Rodzaj  i  ilość  wymienionych  źródeł  ciepła  –  54,  w  tym  z
zabudowy wielorodzinnej 19 i 35 z zabudowy jednorodzinnej. 
 Rodzaj wymienionych źródeł ciepła:
- 2 kotły na pelet drzewny
- 4 kotły na ekogroszek
- 48 kotłów na gaz ziemny 

 

W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Olsztynie od
1.06.2021 r. został uruchomiony gminny punkt konsultacyjno –
informacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W
ramach działalności tego punktu przyjęto 14 wniosków za
pośrednictwem Urzędu Miejskiego o dotację ze środków
programu „Czyste Powietrze”.
Udzielono łącznie 141 konsultacji (bezpośrednio w punkcie oraz
telefonicznie) dotyczących  programu priorytetowego „Czyste
Powietrze” (zasady składania wniosków, rozliczenia, wymagana
dokumentacja).

W ramach realizacji dwóch programów dotacji do wymiany przestarzałych systemów grzewczych
ograniczono ilość spalanego węgla o ok. 120 ton i drewna o ok. 488 m  3   . Tym samym ograniczono  
emisję zanieczyszczeń pochodzącą ze spalania tych paliw do atmosfery.   
  W  ramach  współpracy  z  Veolia  Szczytno  Sp.  z  o.  o.  w  3  lokalizacjach  na  terenie  miasta
(ul. Solidarności – Veolia Sp. zo.o , ul. Sienkiewicza 1 – ratusz, ul. Sobieszczańskiego – Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) funkcjonuje automatyczny pomiar jakości powietrza  za
pomocą  czujników  AIRLY.  Dane  z  czujników  można  śledzić  poprzez  stronę  internetową
https://airly.org/map/pl/, dostępną również w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Gmina  Miejska  Szczytno  wypełniając  obowiązek  z  art.  11  ust.  1  Ustawy  o  ochronie  zwierząt
(Dz.U.2020  poz.  638  z  późń.  zm),  określiła  w  Uchwale  Nr  XXVIII/212/2021  Rady  Miejskiej  w
Szczytnie  z  30.03.2021 r.  -  „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi   oraz  zapobiegania
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej  Szczytno   w 2021 r.”.
Program obejmował w szczególności:
1)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3)  odławianie bezdomnych zwierząt,
4)  obligatoryjną sterylizację  albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8)   zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przyp.  zdarzeń  drogowych  z  udziałem
zwierząt,
9)  stworzenie bazy danych właścicieli psów na terenie miasta  oraz trwałe oznakowanie  psów.
Ponadto Gmina Miejska Szczytno po raz kolejny wprowadziła mechanizmy finansowe zapobiegania
bezdomności  zwierząt  poprzez  zachęcanie  opiekunów  zwierząt  do  wykonywania   sterylizacji  i
kastracji  psów i  kotów i  dofinansowanie  do tych  zabiegów.  Dofinansowanie  w wysokości  50%
kosztów przysługiwało tylko mieszkańcom Szczytna na zasadach określonych w uchwale. Realizując
zapisy uchwały w 2021 r. rozpatrzono pozytywnie 43 wnioski w sprawie dofinansowania zabiegów
sterylizacji i kastracji psów oraz 22 wnioski w sprawie sfinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji
kotów  wolno  żyjących.  Kwota  wykorzystana  na  zabiegi  sterylizacji  i  kastracji:  3.025  zł.  Kwota
wykorzystana na leczenie kotów wolno żyjących: 4.930 zł. Leczenie kotów wolno żyjących: 2.156 zł.
W 2021 r. zarejestrowało się 29 opiekunów kotów wolno żyjących, którym w miesiącach czerwiec,
wrzesień, listopad i grudzień wydawano karmę (suchą i mokrą).
Środki  finansowe przeznaczone na realizację  Programu w budżecie na 2021 r.
Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie:
1)  637.717 zł – umowa dotacji zawarta z ZGK,  prowadzącym  Schronisko,
2) 13.500 zł  – zakup energii elektrycznej, gazu na potrzeby Schroniska.
3) 5.000 zł - wprowadzanie identyfikacji elektronicznej  psów na terenie Gminy Miejskiej Szczytno,
prowadzenie i aktualizacja ewidencji.
4) 10.000 zł – dofinansowanie  zabiegów sterylizacji albo kastracji opiekunom  psów  i kotów oraz
finansowanie  zabiegów  kastracji  i  sterylizacji  kotów  wolno  żyjących. Usługi  weterynaryjne,
usypianie ślepych miotów, całodobowa opieka weterynaryjna.
5)  8.000 zł  - zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
Za wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno odpowiadał
zakład  budżetowy  ZGK  ul.  Sienkiewicza  1,  12-100  Szczytno.  Opiekę  bezdomnym  zwierzętom
zapewniało  Schronisko  ,,Cztery  Łapy”  w  Szczytnie  ul.  Łomżyńska  6,  prowadzone  przez  zakład
budżetowy ZGK.  Gmina Miejska Szczytno w 2021 r.  zapewniła opiekę dla 201 psów oraz 203
kotów.
Schronisko współpracowało ze schroniskiem Tierheim Verlorenwasser w Bad Belzig w Niemczech,
które  pomagało  w  adopcjach.  Opiekę  weterynaryjną  w  schronisku  ,,Cztery  Łapy''  sprawował
Wydział Chirurgii UWM w Olsztynie oraz lekarze weterynarii Mateusz Tołoczko, Jarosław Tołoczko i
Monika Maroszek. Zabiegi chirurgiczne przeprowadzał Wydział Chirurgii UWM, w 2021 r. zostało
przeprowadzonych 41 bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji oraz 9 zabiegów chirurgicznych
niezbędnych dla ratowania życia zwierząt. W każdy wtorek  w schronisku odbywali staż kliniczny
studenci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod nadzorem lekarza, przeprowadzając kontrolę
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zdrowia  zwierząt  oraz  wykonując  szereg  drobnych  zabiegów  i  badań  m.  in.  usg.  Nadzór  nad
schroniskiem sprawował Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 

3. Utrzymanie czystości

W 2021 r.  pozostałe tereny „zielone” miasta były utrzymywane w czystości,  pielęgnowane oraz
sprzątane  przez pracowników Urzędu Miejskiego z Wydziału Gospodarki Miejskiej.  Utrzymaniem
zieleni miejskiej na terenie miasta były w szczególności:

 utrzymywanie wskazanych chodników oraz ścieżek  na terenach zielonych.
 utrzymanie porządku i czystości w parkach, na placach zabaw, nieczynnych cmentarzach i

ścieżkach rowerowych;
 pielęgnacja nasadzeń drzew;
 opryski, korowanie oraz inne pielęgnacje krzewów; 
 koszenie, zgrabianie trawy i liści;
 pielęgnacja drzewostanu na terenach miejskich, w tym w parkach;
 zimowe utrzymanie alejek i chodników w parkach i skwerach;
 zbieranie zalegających na terenie miasta śmieci;
 malowanie i wymiana uszkodzonych szczebli ławek; 
 konserwacja oraz naprawy na  placach  zabaw;
 oczyszczanie  tablic  ogłoszeniowych  miejskich  z  zalegających  i  nieaktualnych  ogłoszeń  i

ulotek;
W  ramach  dotacji  Gmina  Miejska  Szczytno  przekazała  utrzymanie  czystości  części  terenów
miejskich  w 2021 r. dla ZGK, który był odpowiedzialny w szczególności za:
•prowadzenie całokształtu akcji zimowej na drogach i chodnikach miejskich.
•bieżące  utrzymanie  czystości  i  porządku  ulic  oraz  chodników  miejskich  o  łącznej  powierzchni
193.798 m2 ;
•bieżące utrzymanie porządku i czystości na ścieżkach oraz ciągach pieszo rowerowych;
•opróżnianie koszy ulicznych;
•sprzątanie po imprezach miejskich;
Gmina  Miejska  Szczytno  zawarła  13.07.2020  r.  porozumienie  z  Generalnym  Dyrektorem  Dróg
Krajowych i Autostrad, dotyczące powierzenia części terenów do bieżącego utrzymania porządku i
czystości na jezdniach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo-rowerowych oraz prac
porządkowo-konserwacyjnych  zieleni  w  pasie  drogowym  dróg  krajowych  nr  53,  nr  57  i  nr  58
administrowanych  przez  GDDKiA  Oddział  w  Olsztynie  Rejon  w  Kętrzynie,  na  ich  odcinkach
przebiegających w granicach administracyjnych miasta.  W/w prace na odcinkach dróg krajowych
Gmina Miejska  Szczytno  przekazała  w ramach dotacji  dla  ZGK w okresie  od 15.04.2021 r.  do
15.11.2021 r.
       Nasadzenia oraz pielęgnacja  kwiatów w sezonie wiosna–jesień 2021 r. były realizowane wg
umowy  z  01.04.2021  r.  przez  wykonawcę  zewnętrznego tzn.  ART-KAS  Wioletta  Piórkowska,  ul.
Batorego 1, 12-100 Szczytno. Umowa była realizowana w okresie od 3.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

4. Gospodarka odpadami
  Firma  REMONDIS  Olsztyn  Sp.  z  o.  o.  Sp.  K.,  10-522  Olsztyn,  ul.  Partyzantów  w  wyniku
przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  2021  r.  realizowała
usługę polegającą na odbieraniu i dostarczaniu do punktu przeładunkowego w Trelkowie odpadów
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komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych  z terenu miasta. Zagospodarowanie odpadów
komunalnych  zmieszanych  oraz  selektywnie  zebranych  wykonywane  było  przez  Regionalną
Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj.  Zakład Utylizacji  Odpadów Komunalnych na
podstawie umowy wykonawczej z 5.06.2012 r. z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.
z o. o. w Olsztynie.
    Gmina posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowym Gizewie prowadzony przez ZGK, w
którym  przyjmowane  były  od  mieszkańców  odpady  takie  jak:  zużyte  baterie  i  akumulatory
małogabarytowe,  zużyte  opony  od  samochodów  osobowych,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i
elektroniczny, odpady poremontowe i rozbiórkowe pochodzące z remontów, gruz, gabaryty, papier
i  tektura,  opakowania  ze  szkła,  metale  i  tworzywa  sztuczne, przeterminowane  leki  (igły  i
strzykawki), odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne. Na terenie miasta w 2021 r.
zostało wytworzonych i odebranych od nieruchomości zamieszkałych  6.757,061 Mg odpadów, w
tym  4.172,460  Mg  odpadów  komunalnych  zmieszanych.  Na  terenie  zabudowy  wielorodzinnej
usytuowanych było 79 „gniazd” do selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych, które zgodnie z
wytycznymi Min. Środowiska mogą obsługiwać nie więcej niż 500 mieszkańców każde. Na koniec
roku  łącznie   zdeklarowano  298  kompostowników  przydomowych  przy  posesjach  zabudowy
jednorodzinnej. 
W  2021 r. zrealizowano  następujące czynności :
- przyjęto 1.345 deklaracji na nieruchomości zamieszkałe;
- wystawiono 242 tytuły wykonawcze;
- wystawiono 217 zawiadomień o zmianie wysokości należności do Urzędu Skarbowego;
-  wystawiono  247  wezwań  i  zmian  deklaracji  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi;
- wystawiono 1.187 upomnień;
-  wystawiono 170 zawiadomień o nadpłatach;
- wystawiono 87 postanowień na poczet zaległych i bieżących zaległości;
-  wystawiono  1  decyzję  dotyczącą  rozłożenia  na  raty  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
-  wydano  1  decyzję  umarzającą  postępowanie  w  sprawie  umorzenia  zaległości  w  opłacie  za
gospodarkę  odpadami  komunalnymi  ze  względu  bezprzedmiotowość  (należności  zostały
uregulowane);
- wystawiono 639 zawiadomień o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
     Stawka za gospodarowanie  za 1 osobę wynosiła 18,00 zł  za  odpady komunalne zbierane w
sposób selektywny.  Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Szczytno nie wypełniał obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosiła dwukrotność tj. 36,00 zł miesięcznie od 1
osoby.  Zwolniono w części  z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości
zamieszkałe  w  przypadku  kompostowania  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  w
kompostownikach  przydomowych,  tzn.  przysługiwało  2,00  zł  zniżki  miesięcznie  od  kwoty
podstawowej,  co  dawało  16,00  zł  miesięcznie  od  osoby  zamieszkałej  na  danej  nieruchomości.
1.02.2021 r.  nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z systemu gminnego, w związku z
czym w/w podmioty  musiały podpisać stosowne umowy z podmiotami odbierającymi odpady
komunalne z terenu miasta wpisanymi do działalności regulowanej.
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Na koniec 2021 r. niedobór środków na pokrycie kosztów systemu odbioru odpadów komunalnych
wyniósł  2.054.429,92 zł.  Rada Miejska  w Szczytnie  podjęła  uchwałę  w sprawie  pokrycia  części
kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z  dochodów  własnych  niepochodzących  z
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że w kolejnych latach
część innych dochodów własnych będzie stanowiła źródło zbilansowania systemu gospodarowania
odpadami.

IX. Zagospodarowanie przestrzenne

Obowiązujące  na  obszarze  miasta  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego było sporządzone w latach 1997-2000. W studium wyznaczone zostały tereny pod
budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne  (ok.15%  terenu  miasta),  mieszkaniowo-usługowe  i
mieszkaniowe  wielorodzinne  (ok.35%  terenu  miasta),  przemysłowo-składowe  (ok.25%  terenów
miasta),  zieleń i  wody (ok.18% terenów),  drogi  (ok.3%) oraz inne (np.  lasy,  cmentarze,  ogrody
działkowe itp. ok.4% terenów miasta).  

      Rysunek 1.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytno uchwalone w 2000 r.

20.12.2018  r.  Rada  Miejska  w  Szczytnie  przyjęła  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do
sporządzenia  nowego  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do czasu jego opracowania,
dotychczasowe  zachowuje  ważność  i  może  służyć  celom  wynikającym  z  ustawy.  Materiały  w
opracowaniu, a prace nad sporządzeniem nowego studium w toku.
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Uchwałą nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z 20.12.2018 r. przystąpiono do sporządzenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  "zmiana  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  Szczytno  Śródmieście  jednostka  D  w  rejonie  ulic  Polskiej  i
Bogumiła  Linki".  Procedura  opracowania  i  uzgadniania  planu  została  ukończona  na  przełomie
2021/2022.

Rysunek 2. Obszar miasta Szczytno wraz z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenów gdzie brak jest ustaleń planów miejscowych, warunki zabudowy ustala się na
mocy decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2021 r.  wydano łącznie 55
decyzji,  w  tym  42  decyzje  o  warunkach  zabudowy  i  13  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego. Liczba wydanych decyzji w 2021 r. zbliżona była do ilości z roku poprzedniego.     

Tabela 1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2021 r.
Lp. Rodzaj decyzji Łącznie

1 Przebudowa, rozbudowa, budowa domów mieszkalnych, w tym:
- budynki wielorodzinne
- budynki jednorodzinne 

  2                             
18

2 Przebudowa, budowa budynków usługowych lub zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń innych na usługowe 14

3 Budowa budynków gospodarczo-garażowych  5
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4 Budowa infrastruktury niepublicznej 2

5 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 13

6 Decyzje odmowne  1

Razem 55

X. Rewitalizacja i zabytki

Gmina  Miejska  Szczytno opracowała  Lokalny  Program Rewitalizacji  Miasta  Szczytno do  2020  r.
"Szczytno  2020".   Lokalny  Program  Rewitalizacji  jest  jednym  z  dokumentów  o  charakterze
planistycznym.  Rada  Miejska  w  Szczytnie  podjęła  29.12.2020  r.  Uchwałę Nr  XXV/189/2020
zmieniająca  uchwałę  nr  XXXI/222/2017  Rady  Miejskiej  w  Szczytnie  z  18.12.2017  r.  w  sprawie
przyjęcia aktualizacji  Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Szczytno do roku 2023 „Szczytno
2023” – aktualizacja 2017, aktualizacja grudzień 2020. 

Rysunek 1. Zakres obszarów objętych rewitalizacją.

Zabytki

Gminna Ewidencja  Zabytków utworzona w trybie ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy
została  przyjęta  zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  Szczytno  z  24.05.2012  r.,  zmienionym
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zarządzeniami  z  26.11.2013  r.  oraz  z  29.01.2018  r.  W  2021  r.  nie  zmieniła  się  lista  obiektów
wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obecnie na terenie miasta pod opieką konserwatora
zabytków znajduje się 181 budynków. Ponadto do ewidencji zabytków wpisane są w inne zabytki
nieruchome niebędące budynkami lub budowlami. Lista obejmuje 11 pozycji.

C. Sfera społeczna

I. Oświata

1. Wychowanie przedszkolne

W  sprawozdawczym  roku  szkolnym  funkcjonowały  4  przedszkola  publiczne  oraz  5
niepublicznych,  wśród  których  jedno  to  przedszkole  specjalne  działające  w  Centrum
Rehabilitacyjno-Edukacyjnym  w  ramach  Niepublicznego  Zespołu  Placówek  Specjalnych.  Do
przedszkoli uczęszczało 871 dzieci. 
Pomimo pandemii wszystkie miejskie przedszkola czynne były zgodnie z potrzebami rodziców w
godzinach 6:00 - 16:30. Jedynie w dniach 29.03.–18.04.2021 r. przedszkola decyzją MEiN zostały
zamknięte. Nauka stacjonarna odbywała się przy zachowaniu wytycznych MEiN, MZ, GIS – m.in.
dezynfekcja rąk,  zabawek, noszenie maseczek w częściach wspólnych, częste wietrzenie sal  itp.
Dyrektorzy przedszkoli i Sanepid informowali się wzajemnie o każdorazowym przypadku zakażeniu
SARS-CoV-2 uczniów lub  pracowników.  Taka informacja  skutkowała  wydaniem przez  Inspektora
opinii o zorganizowaniu nauczania zdalnego w poszczególnych grupach przedszkolnych.

Dane liczbowe dotyczące organizacji przedszkoli:

L.p. Nazwa placówki Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba
nauczycieli

(etaty)

Liczba
nauczycieli

(osoby)

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 „Bajka” 6 138 13,49 16

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 „Fantazja” 8 172 16,91 20

3. Miejskie Przedszkole Nr 3
„Promyczek”

5 115 14,34 16

4.
Miejskie Przedszkole Nr 9 „Kubuś

Puchatek”
8 169 18,00 18

5. Przedszkole Niepubliczne Nr 1 „Pod
Topolą”

6 161 bd bd

6. Przedszkole Niepubliczne
„Kinderland”

3 32 bd bd

7. Przedszkole Niepubliczne „Smyk” 2 24 bd bd

8. Przedszkole Niepubliczne „Jaś i
Małgosia”

5 39 bd bd

9.
Niepubliczne Przedszkole Specjalne

“Kraina Promyka”
3 17 bd bd

suma 46 871 62,74 70

Opłata  za  przedszkole  (za  opiekę  w  godzinach  wykraczających  poza  pięciogodzinną  podstawę
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programową) ponoszona przez rodziców wynosiła 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku
dzieci posiadających Szczycieńską Kartę Dużej Rodziny opłata ulegała obniżeniu o 50%. Ponadto
rodzice ponosili koszty zakupu składników, z których przygotowywane były posiłki; dzienna stawka
żywieniowa w sprawozdawczym roku szkolnym wynosiła 9 zł i została zwiększona w porównaniu z
poprzednim rokiem  o 2 zł w związku ze znacznym wzrostem cen żywności. 

2. Szkoły podstawowe

W sprawozdawczym roku szkolnym funkcjonowały 4 ośmioletnie szkoły podstawowe, w tym
pierwszy  rok  nowo  utworzona  Sportowa  Szkoła  Podstawowa  nr  4.  Łączna  liczba  uczniów
uczęszczających do ww. placówek wyniosła 2.254. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym
2019/2020 liczba uczniów zmniejszyła się o 10. 

Liczba uczniów, oddziałów oraz nauczycieli.

L.p. Nazwa placówki Liczba
oddziałów Liczba uczniów

Liczba
nauczycieli

(etaty)

Liczba
nauczycieli

(osoby)

1.
Szkoła Podstawowa z

Oddziałami Integracyjnymi
Nr 2

33 679 77,84 81

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 29 623 59,96 64

3. Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 4 12 222 31,94 34

4. Szkoła Podstawowa Nr 6 32 730 60,03 62

suma 106 2.254 229,77 241

Z  powodu  panującej  pandemii  uczniowie  klas  IV-VIII  szkół  podstawowych  przeszli  na
kształcenie na odległość, które trwało do 16.05.2021 r. Klasy I-III odbywały kształcenie na odległość
do  17.01.2021  r.  (18.01.-28.02.2021  r.  nauczanie  stacjonarne).  Od  1.03.2021  r.  nastąpiło
zróżnicowanie  formy  nauki  klas  I-III  szkoły  podstawowej  w  zależności  od  regionu  kraju.  W
województwie warmińsko-mazurskim klasy I-III uczyły się hybrydowo w dniach 1-14.03.2021 r. Od
22 do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych przeszli na kształcenie na
odległość. Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. wprowadzono lekcje w trybie hybrydowym w klasach
I-III w szkołach podstawowych w 11 województwach, w tym w warmińsko - mazurskim. Od 3 maja
klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym. Od 17 do 30
maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej – nauka w trybie hybrydowym. Zaś od 31 maja 2021 r.
uczniowie  powrócili  do  regularnej  nauki  stacjonarnej.  Zdalne  nauczanie  prowadzone  było  za
pośrednictwem  platform  internetowych  takich  jak  Microsoft  Teams,  Messenger,  Classroom,
Facebook,  platformę  edukacyjną  E-podręczniki  (rekomendowaną  przez  Ministerstwo  Edukacji
Narodowej).
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3. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wśród  4  przedszkoli  i  4  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  miasto  dwie  placówki
posiadały oddziały integracyjne i w sposób szczególny ukierunkowane były na kształcenie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, były to: 

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego
- Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek”

Powyższe  placówki  wyposażone  były  w  specjalistyczny  sprzęt  do  edukacji  oraz  rehabilitacji
psychoruchowej dzieci taki jak w pełni wyposażona sala do terapii integracji sensorycznej, sala do
terapii  polisensorycznej,  sala  do  rewalidacji  ruchowej  (ugul),  sala  do  zajęć  korekcyjno-
kompensacyjnych z terapią Tomatisa do poprawy uwagi słuchowej.

Należy jednak podkreslić, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mniejszym
lub większym stopniu funkcjonują we wszystkich szkołach i przedszkolach, gdyż o wyborze placówki
decydują ich rodzice. 

Wszystkie  dzieci  bez  względu  na  rodzaj  placówki  miały  zapewnioną  odpowiednią  opiekę  
i edukację zgodną z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w orzeczeniach
oraz  opiniach.  Z  uczniami  pracowali  nauczyciele  wspomagający,  posiadający  specjalistyczne
przygotowanie pedagogiczne.  Uczestniczyli  oni  w procesie edukacji  na poszczególnych lekcjach,
gdzie  indywidualnie  wspomagali  uczniów  z  orzeczeniami,  odciążając  tym  samym  głównego
nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Poniższa  tabela  przedstawia  liczbę  dzieci  oraz  poszczególne  kategorie  niepełnosprawności
występujące w prowadzonych szkołach podstawowych i przedszkolach. 

Kategoria uczniów/wychowanków Liczba
uczniów

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi 7

Słabosłyszący 9

Słabowidzący 5

Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją 14

Z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim 39

Z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym 1

Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 26

Zagrożeni niedostosowaniem społecznym 9

SUMA (łączna liczba orzeczeń) 110

4. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli

Gmina  ma  obowiązek  zapewnić  transport  uczniów  oraz  opiekę  podczas  przewozu  w
przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I–IV oraz
4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. Z uwagi na optymalny układ sieci
szkół  i  przedszkoli  oraz  zachowane  ustawowe  odległości  między  miejscem  zamieszkania,  a
placówką dowożone były wyłącznie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Do szczycieńskich
szkół dowożonych było 42 uczniów: 
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 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2,
 Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, ul. Korczaka 4,
 Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym ul.

Pasymska 21A.
Ponadto 18 uczniów dowożonych było do szkół  olsztyńskich:  Zespół  Placówek Edukacyjnych ul.
Turowskiego  1,  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  -  Wychowawczy  dla  Dzieci  Niesłyszących  ul.   Marii
Grzegorzewskiej 6.

5. Wypoczynek uczniów
Ferie zimowe w województwie warmińsko-mazurskim odbyły się w dniach 25.01 -  07.02.2021 r. Z
uwagi na trwającą pandemię i  zawieszenie przez MEiN zajęć stacjonarnych nie było możliwości
zorganizowania półzimowisk.

6. Wyniki egzaminów
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 25-27.05.2021 r. w formie pisemnej.

Do  egzaminu  z  trzech  przedmiotów  obowiązkowych,  tj.  języka  polskiego,  matematyki  i  języka
obcego nowożytnego przystąpiło 183 uczniów klas VIII.

Tabela średnich wyników z poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do województwa 

Egzamin
Miasto Szczytno

(w %)
Województwo

(w %)

Język polski 53,12 56,09

Matematyka 40,86 42,04

Język angielski 65,23 60,93

Język niemiecki 40,39 45,43

7. Remonty, zakupy, inwestycje

W  ramach  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  pozyskano  środki  na  wyposażenie
pracowni przyrodniczej w SP3 w kwocie 75.000 zł.  Ponadto w ramach rządowego wsparcia dla
nauczycieli  miasto  otrzymało  kwotę  116.500  zł  z  przezn.  na  zakup  lub  refundację  akcesoriów
komputerowych, oprogramowania lub dostępu do internetu (500 zł na czynnego nauczyciela)
W czasie  przerwy wakacyjnej  wykonywane były  w placówkach remonty oraz  zakupy na  łączną
kwotę 129.962  zł, których wykaz przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki Wartość zaokrąglona do pełnych złotych

SP2 22.600 zł

SP3 15.600 zł
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SP6 21.990 zł

SSP4 39.400 zł

MP1 7.785 zł

MP2 22.387 zł

MP9 200 zł

8. Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów była realizowana w trzech formach:
1. w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
2. stypendia szkolne,
3.  nagrody  Główne  Burmistrza  i  Nagrody  Burmistrza  Miasta  Szczytno  za  osiągnięcia
w dziedzinie oświaty, twórczości artystycznej i sportu.

Rządowy  program  pomocy  uczniom  niepełnosprawnym  w  formie  dofinansowania  zakupu
podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i  materiałów  ćwiczeniowych  w  latach  2020-2022
(obejmujący rok szkolny 2021/2022). Był on skierowany dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,
słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowaną lub znaczną,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ponadto w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność  wymieniona  wyżej,  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. W ramach  programu Gmina Miejska
Szczytno w 2021 r. wydała 17.112,40 zł i objęła pomocą 67 uczniów.
Stypendium szkolne mogło być przyznane dla ucznia, u którego dochód netto na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekraczał kwoty 528 zł miesięcznie.
Zasiłek  szkolny mógł  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu się  przejściowo w trudnej  sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendia szkolne w 2021 r. otrzymało  119 uczniów.  Na stypendia Gmina Miejska Szczytno
wydała kwotę 138.418,87 zł, w tym środki własne: 27.683,78 zł.   Wniosków o przyznanie zasiłku
szkolnego nie było. 

W  ramach „Lokalnego  Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży”
Burmistrz  Miasta  przyznał  12  Nagród  Głównych  po  1.000  zł  oraz  132  Nagrody  po  230  zł.
Na nagrody dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 przeznaczono kwotę 42.360 zł. 

9. Konkursy na stanowisko dyrektora

26.03.2021 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 6 im. Orła Białego. W wyniku
konkursu stanowisko dyrektora szkoły zostało powierzone Pani Ewie Bakalarskiej.
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10. Budżet oświaty

Lp. Wyszczególnienie Wydatki i dochody
wykonane w 2020 r.

Planowane wydatki 
i dochody w 2021 r

1 2 3 4
1. Budżet szkół podstawowych 25.688.235,83 29.969.598,96

2. Budżet miejskich przedszkoli oraz żłobka 7.949.906,90 9.099.384,00

3.
Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

14.000.924,79 4.255.189,30
w tym:

1) dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych 3.330.069,10 3.818.626,00

2) pozostałe (nagrody dla uczniów, podręczniki-1%,
stypendia, zdalna szkoła, koszt pobytu dzieci 
miejskich w przedszkolach w innych gminach)

324.650,37 256.563,30

3) remonty oraz inwestycje 10.346.205,32 180.000,00

4. Ogółem realizowany budżet  (1 + 2 + 3) 47.639.067,52 43.324.172,26

5.
Subwencja oświatowa, 

19.212.186,00 19.607.925,00
w tym:

1) subwencja oświatowa dla szkół podstawowych 17.235.238,00 17.731.624,00

2) subwencja dla przedszkoli na 6-latki 1.090.393,00 1.037.724,00

3) subwencja dla przedszkoli niepublicznych na 
dzieci niepełnosprawne 654.536,00 731.580,00

4) subwencja dla przedszkoli miejskich na dzieci 
niepełnosprawne i wczesne wspomaganie rozwoju

232.019,00 106.997,00

6.
Dotacje z budżetu państwa, środki z UE, zwrot za 
dzieci z innych gmin oraz wpłaty rodziców 10.137.275,90 4.838.015,73

w tym:

1) dotacja przedszkolna 905.220,00 945.853,00

2) stypendia, inne formy pomocy, podręczniki, inne
dotacje 337.118,23 461.744,26

3) zwrot za dzieci z innych gmin 1.887.486,23 2.038.190,00

4) wpłaty za przedszkole i żłobek 226.513,50 356.080,00

5) środki unijne (ERASMUS, zdalna szkoła, 
termomodernizacja) 6.780.937,94 1.036.148,47

7. Ogółem subwencja, dotacje i inne wpływy (5+6) 29.349.461,90 24.445.940,73

Ogółem środki własne (4-7)  18.289.605,62 18.878.231,53
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11. Opieka nad dziećmi do lat 3
W budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 “Promyczek” działał

żłobek. We wrześniu 2021 r. zostały uruchomione dwa oddziały żłobkowe w dodatkowej lokalizacji,
przy ul. J. Lanca 1. Zgodnie z ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 spełniał on funkcję
opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Na koniec 2021 r. opiekę nad 88 dziećmi w pięciu grupach
sprawowało  12  opiekunek  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje.  Dzieci  miały  zapewniony
całodzienny posiłek. Opłata za pobyt w żłobku wynosiła 324 zł plus dzienna stawka za wyżywienie 8
zł.  Od  czerwca  2021  r.  zarejestrowani  byli  dzienni  opiekunowie,  którzy  w  placówce  przy  ul.
Warszawskiej  1  sprawowali  opiekę nad dziećmi do lat  3.  Na koniec roku zatrudnionych było 2
dziennych opiekunów, którzy zajmowali się 11 dzieci. 

II. Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania statutowe wynikające z ustawy o pomocy
społecznej i innych ustaw, należące do właściwości gminy oraz w oparciu o następujące programy
opracowane we własnym zakresie:
1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczytno do 2025 r.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie miasta Szczytno na lata 2019 – 2021.
3.  Program przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  oraz  ochrony ofiar  przemocy w rodzinie  dla
miasta Szczytno na lata 2021-2025.

Tabela nr 1 Wydatki na realizację zadań w 2021  r. 

Zadania Wydatki w zł

Zadania własne gminy                                                      9.044.399,68

Zadania zlecone gminie 30.863.591,01

RAZEM 39.907.990,69

Wykres nr 1  Źródła finansowania MOPS w Szczytnie w 2021 r.
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Tabela nr 2  Wydatki MOPS z podziałem na realizowane zadania

Zadania określone w ustawach Wydatki
o świadczeniach rodzinnych; o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 9.892.588,86
o pomocy społecznej i innych ustaw 7.994.483,95
o dodatkach mieszkaniowych 391.206,27
o zatrudnieniu socjalnym oraz o promocji zatrudnienia - KIS  139.004,19
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym  rządowy 
program „Dobry Start” 622.663,42   
prawo energetyczne  12.907,18   
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 20.797.611,73    
projekty UE   577.525,09 
RAZEM     39.907.990,69

Tabela nr 3 Wydatki w ramach realizacji zadań zleconych

Rozdział Nazwa rozdziału
Plan budżetu po

zmianach
Wydatki wg stanu na

31.12.2021 r.
85195 Pozostała działalność – wydawanie decyzji na 

ubezpieczenie zdrowotne        1.380,00                        1.374,00

85501 Świadczenia wychowawcze             20.878.300,00              20.797.611,73
85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.902.420,00                 9.892.588,86

85513 Składki zdrowotne 125.644,00 124.537,65   
85504 Wspieranie rodziny – Rządowy Program 

„Dobry Start”    6.130,00   6.129,65 

85215 Dodatki energetyczne     13.128,00 12.907,18  
85219 Ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenia 

dla opiekunów prawnych)  28.444,00 28.441,94 

RAZEM              30.955.446,00        30.863.591,01

Tabela nr 4 Wydatki w ramach realizacji zadań własnych

Rozdział Nazwa rozdziału
Plan budżetu po

zmianach

Wydatki 
wg stanu na
31.12.2021 r.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - KIS 142.400,00   139.004,19
85195 Transport do punktów szczepień     21.395,00      15.605,31
85202 Dofinansowanie kosztów  pobytu w DPS 1.393.000,00 1.369.342,45
85504 Wspieranie rodziny – asystent rodziny      61.941,00      61.059,74
85508 Rodziny zastępcze (spokrewnione i zawodowe) 180.500,00 177.809,97
85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 377.800,00 377.664,06
85213 Składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne   opłacone  za

osoby  pobierające  niektóre   świadczenia  z  pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

72.100,00 69.949,49

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne 757.800,00 755.485,80

85215 Dodatki mieszkaniowe 394.200,00 391.206,27
85215 Dopłaty do czynszów    59.799,00     6.388,69
85216 Zasiłki stałe 831.100,00 812.673,67
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85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 2.225.033,60 2.155.005,10
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze 1.350.010,00 1.335.749,48
85230 Pozostała  działalność  (realizacja  programu  „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” 1.100.000,00 1.100.000,00

85295 Prace społecznie - użyteczne
15.045,00 13.400,61

85295 Klub Senior+
  83.750,00 80.221,42

85295 „Wspieraj seniora”
126.344,00 126.308,34

85395
Projekt „Rodzina – nasz skarb”

57.532,53 57.525,09

RAZEM 9.249.730,38 9.044.399,68

Ogółem budżet (zad. zlecone i własne)  40.514.301,41 39.907.990,69

Pomocą społeczną w 2021 r. objęto 2.108 osób w 1.205 rodzinach. Liczba ta nieznacznie
wzrosła w stosunku do roku ubiegłego (o 72 osoby).  Analizując ilość osób objętych wsparciem w
stosunku do liczby mieszkańców, przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych 9,59% ogółu ludności
miasta.  W  2021  r.  nadal  dominującym  powodem  przyznawania  świadczeń  pomocy  była
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezrobocie.
   W  tabeli  nr  5  zamieszczone  zostały  szczegółowe  dane  dotyczące  liczby  osób  i  rodzin
objętych pomocą w poszczególnych grupach. Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których
przyznawana była pomoc, mogły współwystępować ze sobą i z tego względu liczby osób i rodzin nie
sumują się. 

Tabela nr 5  Powody przyznawania pomocy w 2021  r. 

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin
Liczba osób w

rodzinie

Ubóstwo 115 167

Bezdomność 37 27

Bezrobocie 224 449

Niepełnosprawność 311 416

Długotrwała lub ciężka choroba 292 413

Przemoc w rodzinie 25 75

Potrzeba ochrony macierzyństwa 57 216

w tym: wielodzietność 29 141

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 107 326

w tym: rodziny niepełne 71 211

            rodziny wielodzietne 35 184

Trudności w przystosowaniu do życia po zwalnianiu 12 13
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 z zakładu karnego

Alkoholizm 66 77

Narkomania 1 1

Zdarzenia losowe 1 4

Sytuacja kryzysowa 2 4

       Świadczenia  pieniężne  przyznawane  są  z  systemu  pomocy  społecznej  pod  warunkiem
spełnienia  określonych  kryteriów.  Konieczne  jest  też  występowanie  jednej  z  okoliczności
wskazującej  na  trudną  sytuację  życiową  wskazanych  w  ustawie  o  pomocy  społecznej  oraz
spełnienie kryterium dochodowego. W 2021 r. kryterium dochodowe wynosiło: na osobę samotnie
gospodarującą – 701 zł, a na każdą osobę w rodzinie – 528 zł.

Rodzaj, forma i rozmiar przyznanego świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności
uzasadniających  udzielanie  wsparcia.  Osoby  (rodziny),  których  dochód  przekracza  powyższe
kryterium dochodowe, a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, również mogą ubiegać
się o specjalny zasiłek celowy z pomocy społecznej.

Środki  na realizację zadań pomocy społecznej, które dzieli  się odpowiednio na własne i
zlecone, pochodzą z: budżetu gminy, budżetu państwa, dotacji pozabudżetowych.
Świadczenia udzielone w ramach zadań zleconych i własnych gminy
W zakresie zadań własnych przyznano świadczenia 787 osobom z 728 rodzin, kwota wszystkich
świadczeń z pomocy społecznej: 4.003.909 zł

Zasiłek okresowy 
Świadczenie  przysługuje  w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę,
niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość  utrzymania  lub  nabycia  uprawnień  z  innego
systemu zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między
kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. W 2021 r.
przyznano  1.802  świadczenia,  535  osobom,  żyjącym  w  276  rodzinach.  Najwięcej  zasiłków
okresowych przyznano z powodu bezrobocia – 170 osobom, którym  wypłacono: 441.399 zł.

Zasiłek stały
Do  zadań  własnych  realizowanych  przez  gminę  należy  przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłku
stałego. Przysługuje on pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej  do  pracy,  jeżeli  jej  dochód  jest  niższy  od  kryterium  dochodowego  dla  osoby
samotnie  gospodarującej  lub  kryterium  dochodowego  na  osobę  w  rodzinie.  W  2021  r.
przyznano 1.546 świadczeń, 154 osobom, które żyły w 154 rodzinach. W tym przyznano 1.318
świadczeń,  135  osobom  samotnie  gospodarującym,   natomiast  228  świadczeń  19  osobom
pozostającym w rodzinie. 

Zasiłek celowy 
Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków  i  leczenia,  opału,  odzieży,  niezbędnych  przedmiotów  użytku  domowego,  drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu oraz zakup posiłku lub żywności. W
2021 r.  w tej  formie przyznano decyzją pomoc 535 osobom na łączną kwotę:  1.006.008 zł.
Pogrzeb sprawiono 2 osobom.
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Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Zgodnie  z  uchwałą  NR  II/13/2018  z  20.12.2018  r.  o  ustanowieniu  programu  wieloletniego
„Posiłek w szkole i w domu”, pomocą w tej formie  objęto: 1.009 osób, w tym: 256 uczniów
szkół podstawowych i średnich, 266 dzieci w przedszkolach oraz 37 osobom w formie jednego
gorącego posiłku - zupy. Wydatkowano łącznie na ten cel: 1.100.000 zł, w tym na: posiłek dla
dzieci i uczniów – 20.970 zł, zupy – 41.964 zł. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i czasowe
zawieszenie  zajęć  dydaktycznych  w  przedszkolach  i  szkołach  decyzje  przyznające  pomoc  w
formie posiłku dla dzieci zostały uchylone. W zamian rodzinom tym przyznano większą pomoc
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
Osobom,  które  ze  względu  na  wiek,  chorobę  lub  niepełnosprawność  wymagają  częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi
opiekuńcze  świadczone  w środowisku  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze.  Obejmują  one
pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  podstawowej  opieki  higienicznej,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2021 r.  w
formie usług opiekuńczych ogółem udzielono pomocy 172 osobom żyjącym w 172 rodzinach.
Udzielono 46.664 świadczeń. Wydatki na usługi wyniosły: 1.335.749 zł.

Pomoc rzeczowa
Oprócz pomocy finansowej organizowana jest różnego rodzaju pomoc rzeczowa: udzielanie posiłku
(porcja  zupy  wraz  z  wkładką  mięsną  i  pieczywem)  osobom  tego  pozbawionym  –  zadanie  to
realizowane jest w siedzibie CARITAS przy ul.  Konopnickiej  72 oraz w lokalu przy ul. Leyka 56 i
osobom przebywającym w schroniskach. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 37 osób,
wydano 7.631 porcji  zupy na kwotę: 41.694 zł.
Praca socjalna

Świadczenie  pomocy  w  postaci  pracy  socjalnej  jest  zadaniem  własnym  gminy  o  charakterze
obowiązkowym  i  nie  jest  uzależnione  od  posiadanego  dochodu  przez  osobę,  rodzinę.  Praca
socjalna  świadczona  jest  na  rzecz  poprawy  funkcjonowania  osób  i  rodzin  w  ich  środowisku
społecznym.  Praca  socjalna  prowadzona  jest  z  osobami  i  rodzinami  w  celu  rozwinięcia  lub
wzmocnienia  ich aktywności i samodzielności życiowej. Prowadzona jest w oparciu o ustalenia
wywiadu środowiskowego, planu pracy z rodziną lub kontraktu socjalnego. W 2021 r. pomocą
wyłącznie w postaci pracy socjalnej objętych zostało 477 rodzin, osób w rodzinach – 882. 

Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. W
tut. Ośrodku prowadzone  jest:
- poradnictwo psychologiczne
- porady prawne.
Ze względu na stan epidemii porady w 2021 r. były udzielane w formie telefonicznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 
Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom miasta pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Ośrodek kwalifikuje osoby, których
dochód nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego i  wydaje skierowania do
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otrzymywania  pomocy  żywnościowej.  Wydawaniem  żywności  zajmowało  się  Stowarzyszenie
Trzeźwości  „Czerwone  korale”  w  siedzibie  CARITAS.  W  2021  r.  skorzystało  439  rodzin,  które
obejmowały 917 osób. Dla osób przebywających w kwarantannie wydano 4 skierowania, objęto
wsparciem 11 członków w rodzinie. 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
Domy Pomocy Społecznej  świadczą usługi  opiekuńcze,  bytowe,  wspomagające i  edukacyjne na
poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku
lub choroby. Kierowanie do DPS jest formą pomocy stosowaną tylko w przypadku braku możliwości
rozwiązywania problemów w miejscu zamieszkania.  W 2021 r.  za 47 osób wniesiono opłatę za
pobyt w DPS. Łączny koszt poniesiony przez miasto wyniósł: 1.369.342 zł. W 2021 r. 7 osób zostało
umieszczonych w DPS-ach.

Program Usług Teleopiekuńczych  - TELEOPIEKA
Do grupy osób objętych wsparciem należą osoby: niepełnosprawne, samotne, które borykają się z
typowymi  problemami  zdrowotnymi  tj.:  udar  niedokrwienny  mózgu,  cukrzyca,  nadciśnienie
tętnicze, choroba wieńcowa, problemy ze słuchem i wzrokiem, nowotwory. Usługa ta pozwala na
błyskawiczną  reakcję w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Programem zostało
objętych 13 osób powyżej 60 roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły liczyć na wsparcie
bliskich.

Pomoc dla osób bezdomnych
Jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest też bezdomność. Pomoc kierowana do osób
bezdomnych  obejmuje  między  innymi  skierowanie  do  placówek  przeznaczonych  dla  osób
bezdomnych.  Podstawowym  świadczeniem,  z  którego  korzystają  bezdomni  jest  zapewnienie
schronienia. W 2021 r. 24 osoby zostały skierowane do schronisk, a przebywało w nich - 21. Łączny
koszt zapewnienia schronienia w ubiegłym roku wyniósł: 105.000 zł.

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z epidemią koronawirusa
Wprowadzony w ubiegłym roku stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa  COVID-19
nałożył na MOPS w Szczytnie nowe zadania, w tym związane z zapewnieniem pomocy osobom
izolowanym, pozostającym w, lub opuszczającym szpitale. (Więcej w cz. B I:  Wydatki  i działania
podjęte w 2021 r. z powodu pandemii COVID-19).

Świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
W 2021 r.  wydano 85 decyzji  w sprawie  uprawnienia  do  świadczeń opieki  zdrowotnej  ze środków
publicznych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni.

Wynagrodzenie dla opiekunów
MOPS w 2021 r. wypłacił również świadczenia w formie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za
sprawowanie  opieki  nad  małoletnimi  dziećmi  i  osobami  starszymi  na  łączną  kwotę:  28.022  zł
wynagrodzenie + 420,00 zł  koszty obsługi,  dla 10 opiekunów – 79 świadczeń na łączną kwotę:
28.442 zł.
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Program „Opieka 75+”
Realizowany przez MOPS program umożliwia wsparcie gminy w realizacji zadania własnego. Celem
programu  jest  poprawa  dostępności  do  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych  usług
opiekuńczych,  dla  osób  w wieku  75  lat  i  więcej  poprzez  zapewnienie  tym osobom wsparcia  i
pomocy adekwatnej  do  potrzeb i  możliwości  wynikających z  wieku i  stanu zdrowia,  umożliwia
rozszerzenie oferty usług opiekuńczych. W ramach powyższego programu objęto usługami 65 osób.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził szeroko zakrojoną współpracę, w celu zapewnienia
kompleksowej pomocy dla prawidłowej realizacji zadań ustawowych.
Ośrodek w realizacji swoich zadań współpracował z:

o Stowarzyszeniem  „LAZARUS”  w  zapewnieniu  usług,  a  w  szczególności  specjalistycznych
pielęgniarskich  w  miejscu  zamieszkania  osobom  z  terenu  miasta,  które  wymagały  pomocy
innych osób lub konieczności zaopatrzenia w sprzęt medyczny oraz leki.

o Wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego „Anna”– celem zapewnienia sprzętu rehabilitacyjnego
potrzebującym podopiecznym tut. Ośrodka.

o Szkołami w zakresie dożywiania dzieci (w trakcie trwania nauki szkolnej oraz ferii zimowych).
o Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach dotyczących przemocy

w rodzinie oraz uzależnienia od alkoholu.
o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, także poza powiatem szczycieńskim:

- w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych,
- kierowania osób do DPS oraz Środowiskowego Domu Samopomocy
-  wnioskowania  o  umieszczenie  dziecka  w  rodzinie  zastępczej  lub  placówce  opiekuńczo  –
wychowawczej.

o Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Sądem Rejonowym, Kuratorami Sądowymi celem
rozwiązywania problemów w środowiskach zagrożonych przemocą oraz patologią.

o Powiatowym Urzędem Pracy–kierowanie osób bezrobotnych na warsztaty aktywizujące, prace
społecznie użyteczne, staże, przygotowanie zawodowe.

o Przychodniami  lekarskimi  (lekarz  rodzinny,  pielęgniarki  środowiskowe–dotyczące  badań
lekarskich, wypełniania druków do ZOL oraz do ustalenia stopnia niepełnosprawności).

o Stowarzyszeniem Trzeźwości  „Czerwone korale” celem wydawania jednego gorącego posiłku
oraz żywności z programów pomocowych dla podopiecznych tut. Ośrodka.

o Organizacjami  szkoleniowymi  poprzez  kierowanie  na  szkolenia  zawodowe  realizowane  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko – mazurskiego na lata
2014-2020.

o Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie  w  realizacji  zadania”organizacja  wypoczynku  dla  dzieci  i
młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

o Fundacją Animowania i Rozwoju z Olsztyna - w zakresie wspólnej kontynuacji realizacji projektu
“Rodzina-nasz skarb”.

Klub Integracji Społecznej
MOPS  oprócz  wsparcia  materialnego  podejmował  różnorodne  formy  środowiskowej  pracy
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socjalnej, skierowanej na rzecz całych rodzin. Do realizacji powyższych celów został utworzony Klub
Integracji Społecznej. Celem działań KIS było udzielanie wsparcia w zakresie reintegracji społecznej
i  zawodowej  osób  z  grup  szczególnego  ryzyka,  między  innymi  zagrożonych  wykluczeniem,
uzależnionych  od  alkoholu  i  innych  substancji  psychoaktywnych,  które  miałoby  skutkować  ich
przywróceniem do życia w społeczeństwie i odnalezieniu się na rynku pracy. Realizowane zadania
były zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy
pomocy  pracowników  oraz  specjalistów  zatrudnionych  w  KIS-ie  udzielana  była   profesjonalna
pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo oraz osobom bezrobotnym, które mają problemy ze
znalezieniem zatrudnienia oraz powrotem na rynek pracy, osobom uzależnionym od alkoholu (po
przebytej terapii), czy też środkach psychoaktywnych. Klub Integracji Społecznej skupiał się głównie
na:

 -  poradnictwie prawnym i psychologicznym (w tym poradnictwie rodzinnym)
 -  pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w pośrednictwie pracy
 -  poradnictwie zawodowym, promowaniu ofert szkoleniowych skierowanych do 

beneficjentów 
 - pomocy społecznej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
W 2021 r. poprzez działania Klubu Integracji Społecznej 57 osób podjęło zatrudnienie, z tego:

- w ramach prac społecznie - użytecznych – 20 osób
 - zatrudnienie u pracodawcy – 26 osób

- zatrudnienie w formie stażu – 9 osób
- prac interwencyjnych - 2 osoby.
Dodatki mieszkaniowe 
Wysokość  dodatku  stanowi  różnicę  między  wydatkami  przypadającymi  na  normatywną
powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą, którą powinna opłacić osoba ubiegająca się o dodatek
z własnych dochodów. Dodatek mieszkaniowy przyznawany był na okresy 6 - miesięczne.  
W 2021 r. rozpatrzono 393 wnioski o dodatek mieszkaniowy.
Liczba wydanych decyzji:
- przyznających – 371
- odmownych – 10
- umorzono postępowań – 6
- pozostawiono bez rozpatrzenia – 6.

Tabela nr 6  Dodatki mieszkaniowe wypłacone użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych

Mieszkania:
Liczba wypłaconych dodatków

mieszkaniowych
Kwota wypłaconych dodatków

mieszkaniowych w zł

w domach komunalnych 668 111.278,79

spółdzielczych 449 72.608,32

lokalach własnościowych 418 62.250,89

najem 653 150.210,31

RAZEM 2.188 396.348,31

 Dodatek energetyczny
Dodatek  energetyczny  jest  świadczeniem  przysługującym  od  początku  2014  r.  na  mocy
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Ustawy z 26.07.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Aby
otrzymać  dodatek  energetyczny  należy  złożyć  wniosek  o  jego  przyznanie  do  MOPS.  Wraz  z
wnioskiem  składa  się  kopię  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej.
Przyznanie  dodatku  energetycznego  następuje  w  drodze  decyzji  administracyjnej  na  okres
ustalonych  uprawnień  do  dodatku  mieszkaniowego.  Forma  wypłaty  –  konto  wnioskodawcy
wskazane we wniosku lub konto przedsiębiorcy energetycznego. W 2021 r.  wypłacono z tytułu
dodatku energetycznego kwotę:  12.654,12 zł.  Ilość decyzji przyznających dodatek energetyczny –
212. Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek energetyczny – 99. 

Świadczenia rodzinne
MOPS Szczytnie realizuje również zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie

zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga  z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i  świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny

zasiłek opiekuńczy,
4. zasiłek dla opiekuna,
5. świadczenie rodzicielskie.

W 2021 r. przyjęto i rozpatrzono 1.453 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i wydano 1.453
decyzje, w tym odmowne – 106. Od wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosły odwołanie 44 osoby.
Świadczenia  rodzinne  w  ub.  roku  pobierało  1.438  rodzin.  Jedna  teczka  klienta  może  zawierać
więcej  niż  jeden  wniosek  -  stąd  różnica  między  ilością  przyjętych  wniosków,  a  ilością  rodzin
otrzymujących świadczenia. 

Tabela nr 7 Rodzaje świadczeń i środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych w 2021 r.

Lp Formy świadczeń Liczba osób Liczba świadczeń Koszt

1 Zasiłki rodzinne 1.270 11.567 1.297.144,61

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych w 
tym: 1.128 6.072 734.260,36

Urodzenie dziecka    71     71 55.191,80

Opieka nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego

  35   303 112.441,78

Samotne wychowywanie dziecka   64  773 151.450,22

Kształcenie i rehabilitacja 101 1.261 131.920,24

Rozpoczęcie roku szkolnego 630 1.166 60.885,54

Częściowe pokrycie wydatków 
związanych z dojazdem do szkoły 22 219 14.528,34

Częściowe pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem w 
internacie

13 49 4.752,41
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Wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 192 2.230 203.090,03

3 Zasiłki pielęgnacyjne 803 8.730 1.883.744,00
Świadczenia pielęgnacyjne 152 1.575 3.072.237,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy 12 94 56.301,00

4 Jednorazowa zapomoga  138 138 138.000,00
5 Świadczenie rodzicielskie 127   788   704.637,50

6 Składki na ubezpieczenie społeczne 110     1.053 522.830,68

RAZEM         3.740            30.017      8.409.155,15

Za  osoby  uprawnione  do  świadczenia  pielęgnacyjnego,  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  oraz
zasiłku  dla  opiekuna  MOPS  opłacał  składki  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  do  czasu
uzyskania niezbędnego okresu składkowego i nieskładkowego, 20-letniego dla kobiety i 25-letniego
dla mężczyzny. Nabycie w międzyczasie prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty
inwalidzkiej  lub  renty  socjalnej  wyklucza  dalsze  pobieranie  tego  świadczenia.  Ponadto  były
odprowadzane składki zdrowotne za osoby, którym ustalono uprawnienia do wyżej wymienionych
świadczeń, a które nie posiadały prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Tabela nr 8  Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rodzaj składki Liczba osób, którym
opłacono składki Liczba świadczeń Wydatki

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne 81 781 124.537,65

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pomoc  państwa  w  formie  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  adresowana  jest  do  dzieci
uprawnionych  na  podstawie  tytułu  wykonawczego  do  alimentów,  którego  egzekucja  jest
bezskuteczna. MOPS w 2021 r. przyjął i rozpatrzył 190 wniosków o przyznanie świadczeń z tego
funduszu oraz 50 wniosków o zmianę wysokości świadczenia w związku ze zmianą sytuacji.
Ogółem  liczba  wydanych  decyzji  –  240,  w  tym  4  odmowne.  Od  wydanych  decyzji  w  sprawie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołały się
3 osoby.

Tabela nr 9  Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i liczba przyznanych świadczeń, 
zwroty z tytułu wypłacanych świadczeń

Liczba rodzin
pobierających
świadczenia 

Liczba świadczeń
Kwoty przeznaczone

na wypłatę
świadczeń

Zwroty z tytułu wypłacanych świadczeń
Dochody budżetu

państwa –
 60% + odsetki

Dochody własne
miasta – 40%

197 2.745 1.072.368,22
398.690,43

w tym odsetki
272.009,98

84.453,58

W  związku  z  podniesieniem kryterium  dochodowego  do  900  zł  na  osobę  oraz
wprowadzeniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”, wypłacane były też świadczenia w niższej
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wysokości. Zgodnie z nim, o ile przekroczone było kryterium  dochodowe, o tyle obniżona była
kwota świadczeń. Z tej zasady w 2021 r. skorzystało 20 rodzin, na łączną kwotę 36.008,22 zł
Realizacja świadczenia wychowawczego

W  2021 r.  w ramach programu „Rodzina 500+” MOPS przyjął  2.802 wnioski,  z  których
rozpatrzył  –  2.733  o  przyznanie  świadczenia  wychowawczego  i  wydał  2.733  decyzje,  w  tym
odmownych  –  3,  a  69  wniosków  przekazał  do  Wojewody  Warmińsko  –  Mazurskiego  celem
rozpatrzenia  w  związku  z  koordynacją  świadczeń.  Od  wydanych  decyzji  administracyjnych  do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosła odwołanie 1 osoba.

Tabela nr 10 Realizacja świadczenia wychowawczego w 2021 r.
Świadczenia wychowawcze w 2021 r. (500+)

Liczba rodzin
pobierających 500+

Liczba  dzieci
otrzymujących 500+

Liczba świadczeń
wypłaconych Kwota

2.523, w tym: 
w formie opłacenia usług:
2 rodziny

3.830 w tym:
na pierwsze dzieci:
2.523

41.494,, w tym:
w formie opłacenia usług:
9 świadczeń

20.620.150,64  w tym: 
w formie opłacenia usług:  
2.656 zł

Tabela nr 11 Struktura rodzin pobierających świadczenie wychowawcze (500+) w 2021 r.

Wyszczególnienie Ilość

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, z tego:
2.523

1. z 1 dzieckiem 1.484
2. 2 dzieci   833 
3. 3 dzieci  167
4. 4 dzieci   29  

5. 5 dzieci 8

6. 6 i więcej dzieci 2

Realizacja rządowego programu „Dobry Start” 
Świadczenie  to  przysługuje  raz  w roku  (jednorazowo)  w kwocie  300  zł  na  rozpoczynające  rok
szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają
je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina otrzymuje wsparcie niezależnie od posiadanego
dochodu. W 2021 r. MOPS nie przyjmował  wniosków o świadczenie „Dobry Start”, gdyż realizacja
zadań od 1.07.2021 r. została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Świadczenia były
wypłacane  jedynie  na  podstawie  wniosków  złożonych  do  30.11.2020  r.,  których  rozpatrzenie
wymagało przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i nie zakończyło się do końca 2020 r. W
2021 r. na świadczenia z programu „Dobry Start” wydatkowano kwotę: 4.200 zł, z czego wypłacono
14 świadczeń dla 14 dzieci.

Realizacja wydawania zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”
Zgodnie  z  upoważnieniem  Burmistrza  Miasta  Ośrodek  realizował  nowe  zadanie-prowadził
postępowanie i wydawał zaświadczenia dotyczące programu „Czyste powietrze”. Postępowanie w
sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka gospodarstwa domowego realizowane jest od dnia 1.10.2020 r. na podstawie
ustawy – Prawo ochrony środowiska. Obowiązek wprowadzony został ustawą o zmianie ustawy o
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biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W 2021 r. roku wydano 40 takich zaświadczeń.

Klub „Senior +”
W 2021 r. członkowie Klubu uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem, lekarzem, optykiem, w
warsztatach  motywacyjnych.  Uczyli  się  obsługiwania  urządzeń  medycznych  np.  glukometrów  z
pielęgniarką.  Odbyli  pouczające  rozmowy  z  dzielnicowymi.  Czas  spędzali  aktywnie  często
wychodząc na spacery czy grzybobrania. Podtrzymywali kontakty społeczne poprzez uczestnictwo
w spotkaniach kulturowych z zespołami ,,JAŚWERKA” z Dźwierzut oraz z zespołem Miętkowianki na
temat „Kolędowania”. Zwiedzali ruiny zamku krzyżackiego, bibliotekę miejską z wystawami, m.in.
poświęconą  Krzysztofowi  Klenczonowi.  Odbyli  rejs  statkiem  po  jeziorze  Domowym  Dużym.
Wspólnie spędzali czas na rozmowach, pieśniach przy ognisku, czy grillu. Na zajęciach kreatywnych
wykonywali np. wazony, bombki, buty z wykorzystaniem artykułów z recyklingu. Prowadzone były
warsztaty  ceramiczne,  robótki  ręczne,  szydełkowanie,  ćwiczenia  gimnastyczne  na  świeżym
powietrzu - siłowni oraz w klubie, gry logiczne wspomagające pamięć. Uczestnicy byli kilkakrotnie
w kinie na „Babskich Wieczorach”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zagrożeń wynikających z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz możliwymi skutkami zachorowań - zajęcia odbywały się
w  formie  hybrydowej.  Aby  zapobiec  skutkom  izolacji,  opiekun  Klubu  podczas  rozmów
telefonicznych,  czy  spotkań  za  pomocą  Messenger’a  monitorował  sytuację  podopiecznych  i
reagował na bieżące potrzeby. Realizował program w sposób alternatywny, opracowywał broszury
informacyjne i dostarczał je do domu. Zachęcał do aktywności fizycznej w warunkach domowych
oraz  konieczności  dbania  o prawidłową dietę  i  zdrowie.  Wskazywał  linki  do  kanału YouTube,  z
którego  mogli  korzystać  do  prawidłowego  wykonywania  ćwiczeń,  czy  prowadzenia  diety
odpowiedniej  dla  swojego  stanu  zdrowia.  Dzięki  temu  mieli  kontakt  z  opiekunem  i  innymi
uczestnikami  Klubu „Senior+”,  dbali  o swoją sprawność  fizyczną i  intelektualną.  Opiekun Klubu
służył  pomocą  także  w  codziennych  sprawach.  Przez  cały  rok  prowadzona  była  dokumentacja
obrazująca  pracę  Klubu.  Prowadzony  był  profil  na  Facebook’u  ze  zdjęciami  ze  spotkań,
upamiętniający pracę Klubu „Senior+”. We wszystkich zajęciach Klubu brało udział 20 osób.

Karta Dużej Rodziny
Program działań na rzecz  rodzin wielodzietnych pod nazwą „Szczycieńska Karta Dużej  Rodziny”
został  przyjęty  uchwałą  Rady  Miejskiej  26.02.2015  r.  Skierowany  jest  do  rodzin,  w  których
wychowywanych jest przynajmniej troje dzieci w wieku do lat 18 lub do lat 25 w przypadku dzieci
uczących się w szkołach stacjonarnych. Karta Dużej Rodziny uprawnia do wielu zniżek m.in. w:

 zakupie biletu komunikacji miejskiej 
 opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
 zakupie biletu wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane przez MDK
 opłacie za zajęcia w pracowniach MDK
 zakupie biletu wstępu na siłownię dla kobiet w Hali im. H. Wagnera oraz na rejsy statkiem
 opłatcie za wynajem sprzętu wodnego oraz rowerów w MOS
 ofertach 19 partnerów Programu.

W 2021 r. ze zniżek Szczycieńskiej Karty Dużej Rodziny korzystały 93 rodziny (spadek o 10 rodzin w
stosunku do 2020 r.). 
Rodziny wielodzietne oraz rodzice, którzy wychowywali przynajmniej troje dzieci miały możliwość
ubiegania się też o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która jest im przyznawana zgodnie z ustawą
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z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Karta uprawnia do zniżek w instytucjach będących agendami
państwa  oraz  u  partnerów,  którzy  przystąpili  do  programu.   Na  koniec  2021 r.  z  powyższego
programu korzystało 521 szczycieńskich rodzin (wzrost o 52 rodziny w stosunku do 2020 r.).

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii 
Na  realizację  Programu w  2021  r.  zaplanowano  kwotę  736.000  zł,  w  tym  721.000  zł  na
przeciwdziałanie alkoholizmowi i 15.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Ponadto w ciągu roku
wpłynęły środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości
nominalnej  napoju  nieprzekraczającej  300  ml  w  wysokości  84.386,77  zł,  z  czego  na  dzień
31.12.2021  r.  wydano  na  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  570.931,08 zł  a  na  przeciwdziałanie
narkomanii  3.840  zł.  Realizacja  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w 2021 r. odbywała się m. in. poprzez:

• Współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Przychodnią Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Kościuszki 20.

• Pracę  Miejskiej  Komisji  RPA,  która  w  omawianym  czasie  rozpatrzyła  41  wniosków  o
wszczęcie postępowania o zastosowanie leczenia odwykowego.

• Finansowanie  Punktu  Konsultacyjno-  Informacyjnego dla Ofiar  Przemocy w Rodzinie.  W
sumie przyjęto 85 osób.

• Finansowanie  działania  Klubu  Integracji  Społecznej  w  MOPS.  W  sumie  w  KIS  nowo
zarejestrowanych było 16 osób w tym 13 kobiet i 3 mężczyzn. W ub. roku KIS odwiedziło
170 osób z czego 57 osobom udało się znaleźć zatrudnienie.

• Dofinansowanie funkcjonowania Klubu Abstynenta.
• Realizację ogólnopolskich kampanii  profilaktycznych Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na

Rodzinę.
• Zakup  materiałów  do  realizacji  w  szkołach  podstawowych  programów  profilaktycznych:

Cukierki, Domowi Detektywi, Fantastyczne Możliwości.
• Realizację przez nauczycieli programów profilaktycznych Przyjaciele Zippiego oraz „Apteczka

Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.
• Realizowanie  w  szkołach  w  formie  OnLine-Tims  programu  profilaktycznego  “Uczniowie

kontra świat-wiosna 2021 r.”
• Finansowanie autorskiego programu profilaktycznego „Rodzinna Enklawa Czasu” dla dzieci

ze szkół oraz ich rodziców w dwóch grupach psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych.
Docelowo dla każdej grupy wiekowej przewidzianych było po 15 miejsc. Zajęcia odbywały
się  w  MDK.  Ponadto  dwa  razy  w  miesiącu  realizowane  były  warsztaty  umiejętności
wychowawczych dla rodziców oraz jeden raz w tygodniu zajęcia indywidualne dla dzieci i
rodziców, u których występowały szczególne problemy wychowawcze. 

• Udzielenie  dotacji  na  prowadzenie  świetlicy  socjoterapeutycznej  jako placówki  wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo –
wychowawczych  oraz  socjoterapeutycznych  dla  30  dzieci.  Świetlicę  prowadziło
Stowarzyszenie Humanitarne „Dar Serca”.

• Finansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach oraz w MOS. Z tej
formy profilaktyki korzystało ok. 200 osób miesięcznie.

• Zaopiniowanie  przez  Miejską  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  16
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wniosków o zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
• Finansowanie  Punktu  Konsultacyjno  -  Informacyjnego  dla  osób  z  problemem

narkotykowym. W sumie przyjętych zostało 77 osób. Były to zarówno osoby, które używają
środki  psychoaktywne,  jak  i  członkowie rodzin,  w  których występuje  problem używania
narkotyków przez dziecko.

III. Sport i turystyka

1. Turystyka
W 2021 r. Informacja Turystyczna usytuowana została w punkcie z pamiątkami na Placu Juranda.
Punkt  dostępny  był  dla  odwiedzających  przez  cały  tydzień,  od  poniedziałku  do  niedzieli  w
godzinach  10:00-20:00.  Informacja  prowadzona była  przez  osoby komunikujące  się  w językach
obcych, szczególnie w j. angielskim. W punkcie IT znajdowały się foldery, ulotki oraz informatory
promujące Szczytno oraz atrakcje województwa warmińsko-mazurskiego. Znalazły się tam także
materiały od lokalnych przedsiębiorców z ofertą gastronomiczną i usługową oraz mapy z trasami
pieszymi/rowerowymi. Z myślą o turystach przyjeżdżających z zagranicy dystrybuowano również
materiały  obcojęzyczne  (m.in.  w  j.angielskim,  niemieckim  i  rosyjskim)  pozyskane  z  Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. W punkcie znalazły się takie ulotki jak: „Przewodnik po zabytkach
Szczytna”, „Szlakiem Krzysztofa Klenczona”, „Szlakiem Mazurskich Pofajdoków”, a także informacje
o  wieży  ratusza  miejskiego.  Na  stronie  www.miastoszczytno.pl uzupełniona  została  zakładka
„Turystyka”,  w  której  zawarto  niezbędne  informacje  dla  Turysty,  tj.  baza  gastronomiczna  i
noclegowa  Szczytna  i  okolic,  atrakcje  miasta  –  plaża  i  kąpielisko,  lodowisko,  szlaki  piesze  i
rowerowe, a także wersje online przewodników po zabytkach i  atrakcjach miasta,  również w j.
angielskim. W punkcie IT oraz na stronie internetowej podany został numer telefonu pracownika
Wydziału  Promocji  i  Rozwoju  Gospodarczego,  który  również  udzielał  turystom  potrzebnych
informacji.

Zwiedzanie wieży ratuszowej
Wieża była czynna od 26.06 do 12.09, natomiast doroczne otwarcie odbyło się 24.06. Otwarciu
wieży  towarzyszyło rozdanie  nagród w konkursach  zorganizowanych w ramach Roku Krzysztofa
Klenczona w Szczytnie. Uczniowie i dorośli mieszkańcy miasta mieli okazję wziąć udział w konkursie
plastycznym – Portret Krzysztofa Klenczona oraz Szkolnym Konkursie Piosenki Krzysztofa Klenczona.
Dzięki  temu na otwarciu  nie  zabrakło muzyki  artysty,  którą  zaprezentowali  zwycięzcy konkursu
muzycznego,  a  na  wieży  powstała  nowa wystawa  w  postaci  nagrodzonych  prac.  Poza  tym  na
poszczególnych piętrach wieży znajdowały się też inne wystawy:
1. plakaty filmowe z seansów odbywających się w MDK,
2. zdjęcia prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym – Fotograf  Szczycieński 2009-2019,
3. prace Michała  Grzymysławskiego i  jego podopiecznych z  prowadzonej  przez niego pracowni
rzeźby w MDK,
4. „Krzysztof Klenczon w fotografiach Marka A. Karewicza”,
5. miasto i okolice z góry – widoki Szczytna i okolic - zdjęcia  z drona autorstwa Pawła Salamuchy.
Wieża  była  czynna  dla  zwiedzających  7  dni  w  tygodniu,  od  poniedziałku  do  piątku
(z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych). Odwiedziło ją łącznie 1.050 zwiedzających (to o 21
osób więcej niż rok wcześniej).
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2. Miejski Ośrodek Sportu

Miejski  Ośrodek  Sportu  zgodnie  z  obowiązującym  statutem   administrował  obiektami
sportowymi, do których należą: 

Lp. Obiekt Charakterystyka i wykorzystanie obiektu

1. Baza wodna ul. Krzysztofa 
Klenczona 2 wraz z linią brzegową 
jeziora Domowego Dużego.

W skład infrastruktury wchodziły: wypożyczalnia sprzętu pływającego
(żaglówki,  katamaran, rowery wodne, kajaki oraz deski SUP),  statek
spacerowy (rejsy po jeziorze), rowery do jazdy miejskiej z możliwością
wykorzystania  przyczepki  rowerowej  dla  najmłodszych,  leżaki
plażowe. Od wiosny do jesieni na terenie bazy odbywały się zajęcia
żeglarskie  dla  dzieci  i  młodzieży.  Odbywały  się  również  szkolenia  z
zakresu  żeglarstwa  oraz  motorowodne,  zakończone  uzyskaniem
patentu  żeglarza  jachtowego  oraz  sternika  motorowodnego.  Sala
kominkowa  dla  ok.  35  osób,  najczęściej  wykorzystywana  była  do
organizacji imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, szkoleń
oraz  spotkań  klubowych  zewnętrznych.  Budynki  gospodarcze  w
znacznej  mierze  zostały  odnowione.  Od  strony  jeziora  znajduje  się
plac  trawiasty  z  wyznaczoną  częścią  na  ognisko  i  grill,  częściowo
utwardzony polbrukiem. Teren ten był wielokrotnie wykorzystywany
do  spotkań  integracyjnych  przez  grupy  zorganizowane  jak  i  osoby
prywatne,  organizacje  pozarządowe,  stowarzyszenia  oraz  szkoły  i
przedszkola. Teren dla ok. 400 osób. Od frontu boisko do koszykówki,
które po raz kolejny (po rocznej przerwie związanej z pandemią) w
okresie zimowym w roku ubiegłym posłużyło jako miejsce instalacji
sztucznego  lodowiska,  zaliczając  je  do  największych  atrakcji
sportowych mijającej zimy. 

2. Plaża miejska z molem 
spacerowym i kąpieliskiem 
strzeżonym w okresie letnim. 

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie bazy wodnej. Cały obszar był
również  wykorzystywany  w  okresie  jesienno-zimowym  przez
Stowarzyszenie  Morsy  Szczytno#Reset  oraz  inne  podmioty  i  osoby
indywidualne do zimowych kąpieli wodnych. 

3. Boiska do siatkówki plażowej Zlokalizowane  w  dalszej  części  linii  brzegowej  Jeziora  Dużego
Domowego. Wynajmowane były zarówno do gier indywidualnych jak i
do organizacji turniejów.

4. Stadion sportowy wraz z 
pawilonem mieszczący się przy ul. 
Śląskiej 10 

W kompleksie dodatkowo: pełnowymiarowe boisko do piłki  nożnej,
bieżnia lekkoatletyczna, trawiaste boisko do koszykówki, piłki ręcznej i
siatkowej,  skocznia  w  dal,  zewnętrzny,  kamienny  stół  do  tenisa
stołowego. Obiekt przeznaczony był w głównej mierze do treningów
przez  kluby  piłkarskie,  klub  rugby  oraz  lekkoatletyczny.
Wykorzystywany  był  też  do  zajęć  wychowania  fizycznego  przez
uczniów  szkół  miejskich  oraz  osób  indywidualnych.  Oprócz
przeznaczenia  sportowego  obiekt  adekwatny  do  działalności
rozrywkowej i kulturalnej (koncerty muzyczne i występy artystyczne,
zorganizowane  zabawy  dla  dzieci  oraz  pokazy  psów).  Aktualnie
przygotowywany do kompleksowej modernizacji.

5. Hala widowiskowo-sportowa im. 
Huberta Wagnera przy ul. Lanca 1 

Hala posiadała 455 miejsc siedzących dla kibiców w dwóch sektorach.
Dodatkowo  w  hali  znajdowały  się:  siłownia  i  sauna.  Część
pomieszczeń hali  została zaadaptowana na oddział  żłobka. W skład
zespołu obiektów wchodziło też boisko o wymiarach 50m x 25 m. z
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możliwością podziału na trzy sektory. Najczęściej wykorzystywane do
gry w piłkę nożną, piłkę siatkową czy koszykówkę oraz innych gier i
zabaw zespołowych. 

6. Dwa boiska typu Orlik 2012”: przy 
ul. Klenczona 2 i Lanca 1

Były  to  boiska  do  piłki  nożnej  ze  sztuczną  nawierzchnią   i
oświetleniem. 

7. Pawilon sportowy przy 
ul. Ostrołęckiej 2 

Graniczył  z  pełnowymiarowym  boiskiem  Wyższej  Szkoły  Policji.
Pawilon posiadał 45 miejsc noclegowych. 

8. Skatepark przy ul. Pasymskiej Dotychczasowy  skatepark,  dzięki  dofinansowaniu  zewnętrznemu,
został rozbudowany o jedno urządzenie, składające się z trzech części
umożliwiających  wykonywanie  kilku  rodzajów  ewolucji.  Obiekt  był
często wykorzystywany przez  dzieci  i  młodzież,  które  szczególnie w
sezonie wiosenno-letnim spędzają tam dużo czasu. 

2021  r.  z powodu  pandemii  koronawirusa  był  kolejnym  rokiem  trudnym  w  kwestii
organizacji wydarzeń sportowych w mieście. Sam początek roku zapowiadał trudności, bo jeszcze w
grudniu 2020 r. z uwagi na obostrzenia zapadła decyzja o odstąpieniu od uruchomienia lodowiska.
Z  tych samych przyczyn  nie  odbyła  się  kolejna  edycja  Halowej  Szczycieńskiej  Piłki  Nożnej  CUP
2020/2021. 2021 r., mimo pewnych obostrzeń, był rokiem dużo korzystniejszym w porównaniu z
rokiem  poprzednim.  Doświadczenia  związane  z  organizowaniem  imprez,  biorąc  pod  uwagę
wymagane obostrzenia, pozwoliły na przywrócenie części imprez cyklicznych. 
Istotne  było  stworzenie  strzeżonego  kąpieliska  w  okresie  letnim  (w  tym  roku  bez  żadnych
ograniczeń covidowych),  organizacja XIV Edycji  Halowej  Szczycieńskiej  Piłki  Nożnej czy otwarcie
lodowiska pod koniec roku. Teren  przyległy  do  Hali  Widowiskowo  –  Sportowej  im.  Huberta
Wagnera  stał  się  również  punktem  do  cyklicznego,  organizowanego  przez  HDK  poboru  krwi.
Ponadto  w  działaniach  charytatywnych  MOS  stał  się  największym  w  powiecie  odbiorcą
plastikowych nakrętek  wspierając  tym  samym osoby potrzebujące.  Dodatkowo  w ramach  prac
własnych  wyremontowano  znaczną  część  Bazy  Wodnej,  przygotowując  i  przystosowując  jej
pomieszczenia do bieżącego sezonu zarówno letniego jak i zimowego. 

IV. Kultura

W 2021 r. zorganizowanych zostało wiele imprez kulturalnych, cyklicznych świąt państwowych, a
także spotkań i imprez o charakterze okolicznościowym we współpracy z MDK, MBP oraz MOS:
1. Miejskie Ferie Zimowe on-line;
2. Spektakl „Urodziny Mamy Reggae”;
3. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
4. Koncert Walentynkowy on-line;
5. Wystawa „Literaccy Patroni Roku 2021”;
6.  Uroczystości  pod  pomnikiem  Orła  Białego  z  okazji  Narodowego  Dnia  Pamięci  Żołnierzy
Wyklętych i Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;
7. Inauguracja Roku Krzysztofa Klenczona (opis w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia);
8. Koncert on-line zespołu „Na przekór” z okazji Inauguracji Roku Krzysztofa Klenczona;
9. Spotkania autorskie on-line z:  Wojciechem Chmielarzem, Zofią Stanecką,  Wiktorem Markiem
Leykiem,  Krystyną Mirek,  Pauliną  Hendel,  Mariuszem Szczygłem,  Sławomirem Koprem,  Justyną
Bednarek, Małgorzatą Manelską;
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10.  Majówka  z  Radiem  Zet  „Wielkie  Święto  Grillowania”;  (opis  w  pozycji  Niektóre  ważniejsze
wydarzenia);
11. Akcja „Po zdrowie z Krzysztofem Klenczonem”;
12. Gra miejska „Powiedz Klenczon, gdzieś Ty był?”;
13. Rodzinny Dzień Dziecka;
14. Ogólnopolski Mityng w pchnięciu kulą (opis w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia);
15. Otwarcie Zamku Krzyżackiego w Szczytnie (opis w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia);
16. Wystawa Kazimierza Franciszka Napiórkowskiego;
17. Otwarcie Plaży Miejskiej wraz z kąpieliskiem;
18. Noc Kupały Szczytno 2021;
19. Strefa Kibica;
20. Cykl „Szczytno Wakacjami Malowane”;
21. Biblioteka na Zamku Krzyżackim;
22. Cykl „Sentymentalnie, rozrywkowo i rockowo” – Koncerty: Happiness is Easy, Kuzyni Neptuna,
Roman  Roczeń i  Krzysztof  Kowalewski,  Mazury,  Nadzieja,  Dravar,  Agnieszka  Mirkowicz  (opis  w
pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia);
23. Plener Rzeźbiarski;
24. Wystawa o Krzysztofie Klenczonie na wieży Ratusza;
25. Kolor Fest Szczytno;
26. Silent Disco na Dziedzińcu;
27. Festiwal Smaków Food Trucków;
28. Otwarcie wieży Ratusza;
29. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku Krzyżackim;
30. Fotograf Szczycieński 2021;
31. Turniej Piłki Siatkowej Papke Cup;
32. 3x3 Night Szczytno;
33. Uroczyste otwarcie ulicy Krzysztofa Klenczona (opis w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia),
w tym Msza Święta w intencji śp. Krzysztofa Klenczona, wpis śp. Krzysztofa Klenczona do Złotej
Księgi Miasta Szczytno, Pokaz laserowy z okazji nadania imienia ulicy Krzysztofa Klenczona;
34. Koncerty:  Port,  Żuki,  „Ten stary dobry Jazz”, „Romantic”, chór Kantata,  Pro Musica Antiqua,
DonGuralesco,  „Epitafium”  –  Anna  Rusowicz  i  Czerwone  Gitary,  Muzyki  Włoskiej  –  Stefano
Terrazzino (część opisano w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia);
35. Magiczny pokaz dla dzieci „Czary Mary na wesoło”;
36. Zlot aut zabytkowych;
37. Triathlon Szczytno 2021;
38. Stand–up;
39. Mistrzostwa Warmii i Mazur w Boksie;
40. Letnie Kino Plenerowe;
41. Miejska Potańcówka;
42. Święto Mazurskiego Kartoflaka;
43. Jarmark Mazurski;
44. „TVP Info w Twoim Mieście” (opis w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia);
45. Festiwal smaków świata (opis w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia);
46. Festiwal pierogów świata (opis w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia);
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47. Seans filmu „10 w skali Beauforta”;
48. Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej;
49. Możdżonek Family Cup;
50. III Miejski Plener Malarski;
51.  100 000 odwiedzający Zamku Krzyżackiego w Szczytnie (opis w pozycji  Niektóre ważniejsze
wydarzenia);
52. Spotkania z Burmistrzem Miasta na baszcie Zamku Krzyżackiego;
53. Tydzień Cittaslow;
54. 30-lecie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie;
55. Światowy Dzień Zwierząt w schronisku „Cztery Łapy” w Szczytnie;
56. Inauguracja roku akademickiego Seniorów
57. Noc Bibliotek 2021;
58. Hoop Spoort;
59. Rajd rowerowy Szczytno – Rumy im. Krzysztofa Klenczona;
60. Zakończenie lata przy ognisku i muzyce Krzysztofa Klenczona;
61. „WzNOCnij się z Biblioteką”;
62. 25 – lecie Zespołu „Mazury”;
63. Złote Gody;
64. Spektakl „Jezioro Łabędzie”;
65. Muzyczna wystawa „Wróćmy na jeziora”;
66. VI Andrzejkowy Bieg Morsów;
67. Sztuka „Coraz bardziej Zielona Gęś”;
68. Akcja „Odpalamy święta w Szczytnie”;
69. IV Szczycieński Jarmark Bożonarodzeniowy;
70. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju;
71. Wielkie Kolędowanie w Szczytnie.

W  okresie  letnim  podczas  cyklu  imprez  „Letnie  Granie”  odbyły  się  53 wydarzenia
(dwukrotnie więcej niż w 2020 r. ). Nowymi atrakcjami, które odbywały się systematycznie były
Weekendowe rycerskie przygody i  legendy na Zamku Krzyżackim oraz cykl  „Szczytno wakacjami
malowane”.  Wydarzenia te były przeznaczone dla młodszych mieszkańców i  cieszyły się  bardzo
dużym  zainteresowaniem.  Podczas  cyklu  „Sentymentalnie,  rozrywkowo  i  rockowo”  odbyło  się
siedem  koncertów  lokalnych  artystów  i  zespołów  na  terenie  Zamku  Krzyżackiego,  głównie  na
tarasie oraz dziedzińcu zamku. Wydarzenia budziły zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów,
którzy licznie pojawiali się na widowni. Chociaż wszystkie wydarzenia odbywały się z zachowaniem
obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, pozwoliło to jednak na realizację
zaplanowanych wydarzeń i akcji.

Liczba odbywających się wydarzeń w ramach cyklu „Letnie Granie”
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1. Miejski Dom Kultury
Miejski  Dom  Kultury  w  Szczytnie  pomimo  obostrzeń  związanych  z  pandemią  COVID  19
w 2021 r.   prowadził  działalność częściowo on-line,  a  częściowo, gdy sytuacja na to pozwoliła,
zgodnie  z obowiązującymi zaleceniami głównie na trzech płaszczyznach: 

• działalność  edukacyjno  –  animacyjna  polegająca  na  organizacji  zajęć  artystycznych  w
ramach pracowni MDK oraz warsztatów z zewnętrznymi instruktorami. W 2021 r. działały
pracownie: tańca, rzeźby, plastyki, muzyczna i rycerska. 

• organizacja większości imprez na terenie miasta ze względu na posiadane doświadczenie
oraz zasoby infrastrukturalne i kadrowe. 

• wspieranie  w  działaniach  kulturalnych  jako  partner  bądź  współorganizator  lokalnych
instytucji, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Hall dolny i górny spełniał rolę galerii MDK, w której eksponowana była różnego rodzaju twórczość
od  fotografii  poprzez  grafikę  do  malarstwa,  dając  możliwość  zaprezentowania  się  i  promocji
naszych lokalnych twórców oraz eksponowanie twórczości znanych artystów z dziedziny fotografii,
malarstwa i rzeźby. Jako główny ośrodek kultury w mieście prowadzono działalność edukacyjną i
warsztatową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m. in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych i
teatralnych.  Zajmowano się  także  wynajmem pomieszczeń i  sprzętu  na  potrzeby  komercyjne  i
kulturalne. Od 2021 r. w MDK ma siedzibę Związek Drużyn ZHP w Szczytnie.

Infrastruktura Miejskiego Domu Kultury

Lp. Miejsce Charakterystyka i przeznaczenie

1. Sala widowiskowa 317  miejsc  siedzących,  zdalnie  sterowane  oświetlenie  sceniczne,  dwie  garderoby,
ekran  kinowy.  W  ww.  sali  można  organizować:  spektakle  teatralne,  koncerty
muzyczne, seanse kinowe, konferencje, prezentacje, kursy i spotkania warsztatowe,
akademie szkolne. Łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

2. Sala konferencyjna Powierzchnia ok. 40m2. Posiada ekran projekcyjny, tablicę typu FLIPCHART, zaplecze
kuchenne  i  magazynowe,  9  stołów,  internet  WiFi.  Może  służyć  do  konferencji,
warsztatów, zajęć ruchowych, wystaw i wszelkiego rodzaju spotkań. Ok. 50 miejsc
siedzących. Łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

3. Sala muzyczna Wyposażona w perkusję oraz podstawowy sprzęt nagłośnieniowy (piece gitarowe,
mikrofony,  głośniki,  itp.)  oraz  maty  pochłaniające  dźwięk.  Służy  jako  sala  prób
głównie dla lokalnych zespołów rockowo-metalowych.

4. Sala baletowa Przeznaczona głównie do ćwiczeń ruchowych takich, jak taniec, aerobik, zumba itp.
(ok. 40 m2). Ze względu na brak stałego umeblowania sala może mieć uniwersalne
zastosowanie.

5. Hall dolny i górny Pomieszczenia  o  powierzchni  ok.  100  m2  każde,  wyposażone  w  systemy
wystawiennicze.  Mogą  służyć  jako sale  do ćwiczeń ruchowo-tanecznych  dla  dużej
liczby osób. Można je wykorzystać też do organizacji konferencji, balów, bankietów,
wernisaży, warsztatów, zebrań i prezentacji. Hall dolny jest łatwo dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

6. Sala pracowni
plastycznej

Sala  na  ok.  20  osób.  Wyposażenie  sali  to:  dostęp  do  bieżącej  wody,  przestrzeń
robocza w postaci stołów i krzeseł, sztalugi drewniane, zaplecze magazynowe.

7. Pracownia rzeźby Pomieszczenie  wyposażone w imadła  i  wszelkiego rodzaju  narzędzia  rzeźbiarskie  i
rzemieślnicze  mogące służyć jako pełnoprawny warsztat  do wszelkiego typu zajęć
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twórczych związanych z plastyką, rzeźbą, garncarstwem itp.

8. Amfiteatr Scena umiejscowiona z boku budynku MDK z wyremontowaną w 2021 r. widownią
mogącą  pomieścić  ok.  500  osób  siedzących,  nadająca  się  na  wszelkie  koncerty
plenerowe, konkursy, kiermasze, jarmarki oraz niektóre formy zajęć ruchowych, jeśli
pogoda na to pozwala.

9. Sprzęt nagłośnieniowy 
i oświetleniowy

Krzesła i ławki na ponad 1000 miejsc, rzutnik 3x4 m, dwa namioty plenerowe, 12 x
podest  sceniczny  z  nogami  i  barierkami  (scena  4x6  m),  sztalugi  (ok.  30  szt.),  1
drukarka laserowa A3.

Pracownie Miejskiego Domu Kultury
W 2021 r. w MDK funkcjonowało pięć stałych pracowni.

L.p. Rodzaj pracowni Specyfika zajęć

1. Pracownia plastyczna Zajęcia podzielone były na grupy wiekowe i przeważnie ogólnoplastyczne. Oprócz za-
jęć ogólnoplastycznych w pracowni prowadzona była grupa, która uczyła się techniki
batiku. Zajęcia  w pracowni  plastycznej  odbywały  się  rytmem podobnym do  roku
szkolnego  (od 01 października do końca czerwca). W roku 2020/2021 – ilość uczest-
ników pracowni plastycznej wynosiła: 67 osób. Pracownia plastyczna obok zajęć sta-
łych odpowiadała za ekspozycje i wystawy zarówno w budynku MDK jak i od tego
roku na Zamku Krzyżackim (sala zadaszona, spichlerz, sala całoroczna)
Realizacje pracowni w 2021 r.:
Ferie zimowe 2021 - warsztaty dla dzieci i młodzieży (on-line)
Warsztaty plastyczne na zamku - sala zadaszona
Wrzesień  - Plener malarski połączony z warsztatami plastycznymi
Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne - jak zrobić własnoręcznie kartę świąteczną,
jak zapakować prezent i ozdabiać torbę na prezenty świąteczne.  

2. Pracownia rycerska Pracownia prowadziła działalność pod kątem poznawania życia w średniowieczu, na
przełomie XIV i XV wieku. Uczestnicy zajęć uczyli się zasad dotyczących honoru i po-
stępowania  rycerskiego  (swoistego  kodeksu),  sposobów  tworzenia  uzbrojenia  śre-
dniowiecznego, zachowania dworskiego i szycia. Główną specjalizacją pracowni było
łucznictwo tradycyjne. Pracownia brała udział w licznych turniejach rycerskich i łucz-
nictwa tradycyjnego i formuły 3D, organizowanych na terenie Polski. Sama też organi-
zowała tego typu imprezy w Szczytnie. Jej członkowie mają już niemałe osiągnięcia w
tej dziedzinie na arenie ogólnopolskiej. (W 2021 r. Mistrzostwo Polski Juniorów w kat.
Kobiet, 4 miejsce w kat. senior Kobiet - Golub Dobrzyń, w cyklu Mistrzostw Polski w
Formule 3D Mistrzyni Polski w kat. Junior, Wice Mistrzostwo w kat. Senior i Seniorka).
W ramach pracowni rycerskiej powstała 34 Chorągiew Komturii i Miasta Szczytno.
W zajęciach pracowni brało udział 22 rekonstruktorów.
Realizacje pracowni w 2021 r.:
"Zimowa Rejza na Grunwald" - Nidzica
Zjazd Prowincji Pruskiej – Działdowo
Międzynarodowe  Mistrzostwa  Polski  w  łuku  tradycyjnym  -  Golub  Dobrzyń
(Współorganizacja)
"Europejski Turniej Walk Bojowych" - Byczyna
"Jesień Średniowiecza" - Grunwald
Mikołajkowy Turniej Łuczniczy - Szczytno
Zawody Łucznicze 3D
Pracownia zorganizowała cykl lekcji  historycznych dla przedszkoli  i szkół podstawo-
wych z terenu naszego miasta.
Członkowie Drużyny Łuczniczej brali udział w promocji Miasta podczas programu na
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żywo TVP info,  reprezentowali  Miasto Szczytno na targach miast Cittaslow oraz w
Olsztynie na imprezie Love Rower.

3. Pracownia rzeźby Pracownia rzeźby organizowała zajęcia z zakresu plastyki przestrzennej. Uczestnicy
zajęć  pracowali  w  kilkuosobowych  grupach  wiekowych  (grupa  młodszo-szkolna,
uczniowie szkół podstawowych, dorośli) lub tematycznych (modelowanie w masach
rzeźbiarskich, konstruowanie). Pracownia organizowała warsztaty plastyczne w for-
mie  zabaw  rzeźbiarskich  dla  okazjonalnie  zainteresowanych  dzieci  i  mieszkańców
miasta. Warsztaty odbywały się poza pracownią, skupiając każdorazowo kilkudziesię-
ciu uczestników. Tematycznie nawiązywały do okolicznościowego zdobnictwa (świę-
ta) lub ciekawych technologii (origami, quiling, carving). Uczestnicy zajęć prezento-
wali swój dorobek podczas wystaw i kiermaszy odbywających się na terenie miasta.
Jak co roku pracownia projektowała i przygotowała scenografie do wydarzeń organi-
zowanych na sali widowiskowej MDK.
W zajęciach pracowni brało udział 12 osób.
Realizacje pracowni w 2021 r.:
Ferie zimowe  - warsztaty dla dzieci i młodzieży (on-line)
Czerwiec-październik  - ekspozycja prac rzeźbiarskich na wieży ratuszowej,
Lipiec  - plener rzeźbiarski
Sierpień - wystawa prac rzeźbiarskich - spichlerz Zamku Krzyżackiego
Bożonarodzeniowe warsztaty - jak zrobić własnoręcznie ozdoby choinkowe i stroik
świąteczny.  

4. Pracownia taneczna Zajęcia  były  prowadzone dla  dzieci,  młodzieży i  dorosłych.  W ofercie  były  zajęcia
ruchowe  mające  na  celu  promocję  tańca  oraz  edukację  taneczną.  W  pracowni
wykorzystywano  wiele  technik  tańca,  takich  jak:  balet,  jazz,  modern,  taniec
współczesny, hip-hop. Zajęcia odbywały się w pięciu grupach: 4-6 lat Zumba Kids (17
uczestników), 8-11 lat (20 osób), 12-14 lat (12 uczestników), Latino dla dorosłych (20
uczestników), Zdrowy Senior - zajęcia taneczno - ruchowe skierowane dla osób 60+
(dwie grupy po 15 uczestników)
Łączna ilość uczestników zajęć 99 osób (o 1/3 więcej niż w 2020 r.)

5. Pracownia muzyczna Pracownia muzyczna obsługiwała merytorycznie i  akustycznie  wszystkie imprezy i
wydarzenia  organizowane  przez   MDK.  Wszystkie  zespoły  prowadzone  przez
pracownię  muzyczną  brały  czynny  udział  w  życiu  kulturalnym naszego  miasta. W
Pracowni  funkcjonowały 4 zespoły muzyczne:
- Zespół pop/rock Górek i kompani
- Zespół jazzowy - TOKAM BAND 
- Zespół rock - ZaKazik-19
- Zespół Wystek - folklor
Ww.  zespoły  uczestniczyły  w  imprezach  wewnętrznych  MDK  oraz  w  koncertach  i
konkursach organizowanych przez inne organizacje i placówki.
Zajęcia w pracowni odbywały się od poniedziałku do piątku (od godziny 15:00 do
20:00). Łączna liczba uczestników zajęć 24 osoby (o kilka więcej niż w 2020 r.).

Organizacja imprez kulturalnych MDK-u

MDK  ze  względu  na  odpowiednie  wyposażenie  i  wyszkoloną  kadrę  był  organizatorem  lub
współorganizatorem  większości  imprez  kulturalnych  w  mieście.  W  2021  r.  organizowane  były
imprezy  miejskie  i  powiatowe,  wydarzenia  współorganizowane  we  współpracy  z  lokalnymi
organizacjami  pozarządowymi  (realizacja  zadań  publicznych,  projekty,  jubileusze),  wydarzenia
artystyczne lokalnych szkół  i  innych instytucji  (muzeum, biblioteka)  oraz  imprezy organizowane
przez podmioty zewnętrzne (wynajem pomieszczeń). Rok 2021 pod względem organizacji imprez
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był  specyficzny  ze  względu  na  obostrzenia  spowodowane  pandemią  koronawirusa  COVID19,
wszystkie przedsięwzięcia były organizowane w ścisłym rygorze sanitarnym zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Imprezy zorganizowane w MDK 
w 2021 r.

ogółem

Imprezy z ogółem
uczestnicy

imprez
ogółem

zorganizowane
samodzielnie

przez jednostkę 

współ -
organizowane

w tym

plenerowe on-line
w salach

MDK
w tym
płatne

ogółem 86 75 11 26 23 37 6 131.118

w
tym

seanse filmowe 7 7 0 3 4 0 0 758
wystawy 15 15 0 4 0 11 0 110.000*
festiwale i przeglądy 
artystyczne 2 2 0 0 2 0 0 110

koncerty 25 23 2 17 6 2 2 5.000
prelekcje, spotkania, wykłady 5 0 5 0 0 5 0 500
imprezy turystyczne
 i sportowo - rekreacyjne 2 2 0 2 0 0 0 300

konkursy 9 9 0 0 6 3 0 2.500
pokazy teatralne 5 2 3 0 1 4 4 3.400
konferencje 1 0 1 0 0 1 0 150
warsztaty 8 8 0 0 3 5 0 3.200
inne 7 7 0 0 1 6 0 5.200

* łącznie z wystawami plenerowymi na terenie Zamku

Grupy artystyczne pracujące przy  MDK
w 2021 r. grupy

w tym prowadzone
samodzielnie przez

jednostkę

członkowie

ogółem

w tym

dzieci 
i młodzież

szkolna

osoby
powyżej
60 roku

życia

dorośli do
60 roku

życia

ogółem 16 12 233 94 96 43

w
tym

teatralne 1 0 15 15 0
muzyczne - instrumentalne 3 3 16 0 0 16
wokalne i chóry 2 0 55 0 35 20
folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, 
kapele) 2 1 16 0 16 0

taneczne 6 6 99 69 30 0
inne (rycerska, rzeźby) 2 2 32 25 0 7

Współpraca z seniorami
W Szczytnie działają dwa Uniwersytety Trzeciego Wieku, które często wykorzystują do swoich za-
jęć sale MDK. Lokalne UTW prężnie działają i realizują wiele interdyscyplinarnych projektów, w
skład których wchodzą m. in. zajęcia ruchowe t. j. taniec, joga czy fitness, które odbywają się w po-
mieszczeniach MDK. W 2021 r. w MDK w ramach zajęć UTW odbywały się  regularne zajęcia z jogi
dla seniorów oraz zajęcia taneczne i teatralne. Także chór UTW PRELUDIUM ma siedzibę i regular-
ne próby w MDK. Oprócz tego jedno z pomieszczeń MDK zostało przeznaczone na siedzibę i miej-
sce prób dwóch lokalnych zespołów folklorystycznych (WYSTEK, MAZURY) oraz siedzibę szczycień-
skiego oddziału Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA i Stowarzyszenia Kurpie w Szczytnie. 
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Projekty zrealizowane przez MDK

Partnerstwo w projektach:
• "Nowe  technologie  w  bezpiecznej  służbie  jesieni  życia  2021"  realizowanego  ze

Stowarzyszeniem Nasza Szczycieńska Ziemia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Projekt  miał  na  celu  zapobieganie  wykluczeniu
społecznemu   seniorów  w  wieku  60+  poprzez  organizację  cyklu  zajęć  edukacyjnych.
Zadaniem  niniejszego  przedsięwzięcia  było  obniżenie  poziomu  wykluczenia  cyfrowego
seniorów  i  seniorek  poprzez  włączenie  ich  w  funkcjonowanie  nowoczesnego  świata
technologii przy jednoczesnym  zwiększeniu poczucia swojego bezpieczeństwa. W projekcie
wzięło udział 40 osób.

• "Międzynarodowe  Mistrzostwa  Polski  w  Łucznictwie  Tradycyjnym  Golub-Dobrzyń’2021
realizowane  przez  Polskie  Stowarzyszenie  Łucznictwa  Tradycyjnego  –  Mistrzostwa
propagują  łucznictwo  tradycyjne,  integrują  środowiska  łuczników  tradycyjnych  i
rekonstruktorów historycznych. W wydarzeniu brało udział ponad 100 łuczników z Polski,
Słowacji, Niemiec, Węgier, Austrii w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Szczytnie  w  2021  r.  służyła  zaspokajaniu  potrzeb  czytelniczych
społeczeństwa  oraz  rozwijaniu  czytelnictwa,  upowszechnianiu  wiedzy  i  rozwojowi  kultury  na
terenie miasta Szczytno i powiatu szczycieńskiego. Sieć biblioteczna składała się z dwóch placówek:
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polska 8  
- Filia  nr 2 ul. Solidarności 6.

Księgozbiór

Według stanu z 31.12.2021 r. cały księgozbiór MBP liczył 39.206 jednostek, w tym 38.270 książek,
713 materiałów audiowizualnych, 229 wol. roczników czasopism oprawnych. MBP posiadała zbiory
o  charakterze  uniwersalnym  obejmujące  beletrystykę  polską  i  obcą  oraz  literaturę
popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych. 
W 2021 r. MBP zrealizowała zakupy ze środków własnych w kwocie 26.000 zł,  z dotacji MKiDN w
ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do
nowości wydawniczych w kwocie 12.200 zł oraz z innych pozyskanych źródeł na kwotę 3.653,52 zł.
Pozwoliło  to  na  zakup 1.566 woluminów   książkowych  o  łącznej  wartości  35.386,37  zł,  76
audiobooków o łącznej wartości 1.475,15 zł,  752 kodów dostępu do licencjonowanych zbiorów
elektronicznych za kwotę 9.568,05 zł. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 6,9 jednostki
inwentarzowej. W 2021 r. zbiory MBP powiększyły się również o 191 (131 - MBP, 60 - Filia) darów
książkowych  przekazanych  przez  instytucje,  wydawnictwa,  czytelników  i  autorów  na  kwotę
2.403,01 zł. Biblioteka prenumerowała łącznie 49 egzemplarzy czasopism, na które przeznaczyła
ogółem 6.142,19 zł.
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Zbiory książkowe w MBP

Dział Liczba wol.
W tym literatura w działach

Lit. piękna dla dorosłych Lit. piękna dla
dzieci

Lit. popularno-
naukowa

MBP 32.226 13.122 7.438 11.666

Filia nr 2 6.044 3.464 1.646 934

Razem 38.270 16.586 9.084 12.600

Zbiory specjalne

Dział Liczba w tym

dokumenty elektron. filmy     audiobooki

MBP 685 43 41 601

Filia nr 2 28 6 - 22

Razem 713 49 41 623

Czytelnictwo

W 2021 r. przywrócono wolny dostęp do półek. Stanowiska komputerowe oraz czasopisma zostały
udostępnione  czytelnikom  w  drugiej  połowie  roku.  Czytelnia  pozostała  zamknięta.  Biblioteka
pracowała cały rok z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Liczba czytelników
spadła  w  porównaniu  do  roku  ubiegłego.  Liczba  czytelników  zarejestrowanych  i  aktywnie
czytających wynosiła ogółem 2.466 osób z czego 1.938 czytelników zarejestrowanych było w MBP i
528 czytelników w Filii nr 2. Liczba czytelników spadła o  4,9%  w stosunku do roku ubiegłego. 
Struktura zarejestrowanych czytelników wg zajęcia:
- osoby uczące się - 41% 
- osoby pracujące - 31% 
- pozostali - 28% 
MBP i Filię nr 2 odwiedziło 29.031 osób, w tym 21.356 osób MBP i 7.675 osób Filię nr 2. 
Dzienna średnia odwiedzin ogółem wynosiła  110, z czego średnio 80 razy odwiedzono MBP i 30
razy odwiedzono Filię nr 2. W porównaniu do ub. roku zanotowano 13 % spadek liczby odwiedzin. 
Udostępnianie zbiorów MBP

Działy Liczba książek
wypożyczonych

na zewnątrz

Liczba czasopism
wypożyczonych

na zewnątrz

Liczba książek
udostępnionych

na miejscu

Liczba czasopism
udostępnionych 

na miejscu

Liczba
wypożyczonych
audiobooków

MBP 35.688 2.214 148 742 715

Filia Nr 2 12.767 1.522 11 665 47

Razem 48.455 3.736 159 1.407 762

Biblioteka oferowała też swoim użytkownikom e-usługi, na które składały się katalogi online książek
i  multimediów,  elektroniczne  powiadamianie  o  terminach  zwrotu  wypożyczonych  materiałów
bibliotecznych oraz elektroniczny dostęp do zdalnego wypożyczania e-booków i audiobooków w
systemie Legimi oraz Empik Go. W 2021 r. wydano 434 kody z dostępem do aplikacji Legimi oraz 32
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kody Empik Go. Dokonano 4.555 wypożyczeń, a liczba otwarć wyniosła 1.567. Najliczniejszą grupą
korzystającą z aplikacji  były osoby pracujące (51 osób) w przedziałach wiekowych 25-44 lat (26
osób), 45-60 lat (14 osób) i powyżej 60 lat (11 osób). Najczęściej wypożyczano książki z literatury
pięknej. Osoby niedowidzące  korzystały  z  audiobooków.  Zarejestrowano 99  czytelników,  którzy
wypożyczyli  762  audiobooki  pochodzące  zarówno  ze  zbiorów multimedialnych   biblioteki  (623
tytuły),  jak  również  wypożyczonych  ze  zbiorów  WBP  w  Olsztynie.  Osoby  niedowidzące  mogły
również wypożyczyć książki z dużą czcionką, których zbiór liczy 98 woluminów. Kontynuowana była
usługa  "Książka  na  telefon",  z  której  korzystały  osoby  starsze,  niepełnosprawne  oraz  mające
trudności  z  dotarciem  do  biblioteki.  Książki  i  inne  zbiory  biblioteczne  dostarczali  pracownicy
biblioteki (7 razy).

Działalność informacyjno – biblioteczna 
Biblioteka prowadziła działalność informacyjną oraz umożliwiała bezpłatny dostęp do Internetu.
Łącznie  udzielono  127   informacji,  w  tym  11  w  Filii  nr  2.  Biblioteka  na  podstawie  czasopism
lokalnych tworzyła bibliografię Szczytna i powiatu szczycieńskiego i przesyłała do bazy Bibliografii
Warmii  i  Mazur  tworzonej  przez  WBP  w  Olsztynie.  Zdigitalizowano  i  wprowadzono  do  bazy
Warmińsko-Mazurskiej  Biblioteki  Cyfrowej  32  obiekty,  w  tym  11  ze  zbiorów  własnych,  a  22  z
kolekcji  prywatnych.  Ogółem  biblioteka  opracowała  metadane  do  71  obiektów,  które  były
wyświetlone 377 razy w zasobie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej.

Liczba wyświetleń metadanych MBP w Warmińsko – Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej

Praca z  miesz-
kańcami
W  2021  r.  grupa  stałych  czytelników  uczestniczyła  w  spotkaniach  Dyskusyjnego  Klubu  Książki.
Odbyło  się  10  spotkań  w  tym  4  w  formie  on-line  i  6  stacjonarnie.  Łącznie  w  spotkaniach
uczestniczyło 70 osób. W ramach DKK odbyła się również wycieczka do Gabinetu Wspomnień w
siedzibie Społem PSS w Szczytnie.  Oddział Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej wznowił zajęcia z
cyklu „Spotkania pod Literką” organizowane dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Odbyło
się 6 zajęć, w których uczestniczyło 111 osób. Z powodu pandemii część działań została zawieszona
m.in. „Biblioteka dla Seniora”, „Sobota w bibliotece”. W związku z tym biblioteka zintensyfikowała
swoją aktywność w przestrzeni wirtualnej organizując dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych liczne
konkursy, zabawy, koncerty, spotkania autorskie.
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Działalność kulturalno – edukacyjna 
MBP zorganizowała 18 wydarzeń stacjonarnych, w których uczestniczyło łącznie 378 osób. Odbyły
się m. in.: 

• spotkania autorskie (82 osoby), 
• wystawa (46 osób), 
• zajęcia dla szkół i przedszkoli (111 osób).

Z powodu pandemii w plenerze zostało zorganizowanych 5 wydarzeń, w których łącznie uczestni-
czyło 188 osób:

• Narodowe Czytanie (70 osób), 
• gra terenowa „Powiedz, Klenczon gdzieś ty był?” zorganizowana w ramach obchodów Roku

Krzysztofa Klenczona w Szczytnie (28 osób) ,
• gra terenowa „WzNOCnij się z biblioteką” zorganizowana w ramach akcji Noc Bibliotek (31

osób),
• zajęcia dla dzieci na Zamku Krzyżackim (59 osób): „Ślimak, ślimak pokaż książki”, „Biblioteka

na Zamku Krzyżackim.
Biblioteka wzięła również udział w IV Jarmarku Bożonarodzeniowym w Szczytnie przygotowując sa-
modzielne stoisko z zajęciami dla dzieci, w których wzięło udział około 200 osób.
Biblioteka  zintensyfikowała  swoje  działania  w  sieci,  zorganizowała  15  wydarzeń  on-line,
w których wzięły udział 102 osoby. Filmy oraz grafiki publikowane w ramach tych działań wyświe-
tlono 8.735 razy. 
Projekty zrealizowane w MBP

 „Z biblioteki do sieci”
Biblioteka  realizowała  projekt  finansowany  przez  MKiDN  w  ramach  którego  odbył  się  cykl
sześciu spotkań autorskich z twórcami literatury z różnych dziedzin. Do uczestnictwa w każdym
z wydarzeń zachęcały zabawy literackie oraz konkursy z nagrodami. W zadaniu wzięli  udział
użytkownicy portalu społecznościowego Facebook reprezentujący różne grupy wiekowe oraz
różne środowiska.  Na spotkania autorskie zaproszeni  zostali  następujący autorzy:   Wojciech
Chmielarz,  Zofia  Stanecka,  Krystyna  Mirek,  Paulina  Hendel,  Mariusz  Szczygieł,  Justyna
Bednarek. W spotkaniach autorskich, konkursach i zabawach łącznie wzięły udział 433 osoby.
Filmy ze spotkań autorskich zostały wyświetlone przez 1.817 osób.
 „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim” 
Biblioteka  realizowała  projekt  organizowany  i  finansowany  przez  Fundację  Rozwoju
Społeczeństwa  Informacyjnego.  Pracownik  OLDiM  wraz  z  trenerem  wspierającym
przeprowadził  32  godziny  warsztatów  on-line  dla  dzieci  w  wieku  10-13  lat  dotyczących
projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. W zajęciach wzięło udział 10
osób.
  „Mała Książka- Wielki Człowiek”
Biblioteka  kontynuowała   udział  w  ogólnopolskim  projekcie  organizowanym  przez  Instytut
Książki skierowanym do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców. Celem akcji była popularyzacja
czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników. Dziecko przychodząc do biblioteki otrzymywało
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą składającą się z książki dla dziecka, poradnika dla rodzica
oraz Karty Małego Czytelnika. W akcji wzięło udział 67 dzieci.
 „Pudełko pełne książek”
W ramach współpracy z przedszkolami w mieście biblioteka zorganizowała całoroczną akcję  w
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ramach której zainteresowane placówki otrzymywały pudełka tematyczne pełne książek, au-
diobooków oraz czasopism potrzebnych na zajęcia przedszkolne. W akcji wzięło udział 9 przed-
szkoli,  wypożyczono 1.166 książek, 196 audiobooków oraz 129 czasopism.

Biblioteka on-line
W 2021 r. czytelnicy MBP skorzystali z bezpłatnego dostępu do komputerów i Internetu 126 razy i
mieli  do  dyspozycji  6  ogólnodostępnych  stanowisk  komputerowych.  Pracownicy  biblioteki
wykorzystywali Internet w celu promocji instytucji poprzez stronę internetową  na serwerze UM,
portal społecznościowy Facebook oraz serwis YouTube. Stronę internetową wyświetlono 29.001
razy.  W codziennej pracy bibliotekarskiej wykorzystywany był elektroniczny system biblioteczny
MAK umożliwiający pracę w obszarze katalogowania,  wypożyczania,  automatycznego wysyłania
czytelnikom  przypomnień  o  terminie  zwrotu  książek  za  pomocą  poczty  elektronicznej  oraz
korzystania  przez  czytelników  z  katalogu  online.  Biblioteka  wykupiła  również  licencję
umożliwiającą korzystanie z platformy ZOOM (nowoczesna platforma do wideokonferencji), dzięki
której organizowane były spotkania autorskie oraz szkolenia pracownicze. 

V. Bezpieczeństwo publiczne

W  ramach  naszego  samorządu  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  na  terenie
miasta  realizowane  były  przy  pomocy  Straży  Miejskiej,  umocowanej  w  strukturze  Urzędu
Miejskiego. 

Wyniki działań Straży Miejskiej w 2021 r.

Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych w:
Środki oddziaływania

wychowawczego 
(art. 41 kw)

Grzywna nałożona w drodze
mandatu karnego

Wnioski 
do sądu Razem

liczba kwota

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:                      

a) wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu 7 2 300 1 10

b) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia 4 6 1600 10

c)
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji 18 9 1100 2 29

d) wykroczenia przeciwko zdrowiu 21 21

e)
wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej 7 2 200 2 11

f)
wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego

1 1

2 Ustawie o wychowaniu  w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

14 15 1500 27 56

3
Ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych

1 1

4 Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

1 100 1
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5 Ustawie o odpadach 4 420 4

6 Aktach prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe)

2 800 2

OGÓŁEM 72 41 6020 33 146

Tabela zgłoszeń przyjętych od mieszkańców Szczytna:

Lp. Przyjęte zgłoszenia dotyczyły:

1 zakłócenia porządku publicznego i spokoju 13
2 zagrożeń w ruchu drogowym 20
3 ochrony środowiska i gospodarki odpadami 27
4 zagrożeń życia i zdrowia 12
5 zagrożeń pożarowych (katastrof) 1
6 awarii technicznych 3
7 zwierząt 38
8 pozostałe zgłoszenia: 22

RAZEM 136

Inne inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa

1 -  ujawnianie  osób bezdomnych (systematyczna współpraca z Policją,  MOPS,  GOPS mająca na  celu zapobieganie
skutkom bezdomności na terenie miasta Szczytno, informowanie osób bezdomnych o możliwościach pomocy).

2 - ujawnianie osób nieletnich zagrożonych demoralizacją (sporządzanie dokumentacji w formie notatki i przekazanie jej
do KPP Szczytno w celu dalszych czynności).

Tabela innych czynności przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej

ZADANIA WYKONYWANE ILOŚĆ

współpraca z wydziałami UM 242

współpraca z innymi podmiotami 160

zgłoszenia awarii lub uszkodzeń 219

inne czynności 91

podjęte interwencje 559

wykonane kontrole miejsc potencjalnie 
zagrożonych 

12.554
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Ilość kontroli z zakresu  przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami:

        → niezłożenie deklaracji

                          → niesegregowanie odpadów

                                                                        → podanie nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących
nieruchomość

                                             → brak zadeklarowanego kompostownika

                                                                             → niewyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady
komunalne

Wykaz imprez i uroczystości zabezpieczonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej

1. Majówka z Radiem Zet

2. Procesja z okazji święta Bożego Ciała

3. Otwarcie Zamku Krzyżackiego

4. Transmisje meczów piłki nożnej na Placu Juranda

5. Festiwal Dobrego Smaku Food Track na Placu Juranda

6. Otwarcie ulicy im. Krzysztofa Klenczona wraz z koncertem zespołu Żuki na Placu Juranda

7. Festiwal Pierogów na Placu Juranda

8. Koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Klenczona

9. Działania w ramach akcji „ZNICZ 2021”  w Dzień Zaduszny i Wszystkich Świętych

10. IV Szczycieński Jarmark Bożonarodzeniowy

Zadania polecone w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii:

Zarządzeniem  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z 9 grudnia 2021r. 
Burmistrz Miasta przekazał na okres 60 dni podległych funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

do działań wspólnych z policją 

1  - dokonywanie dyslokacji patroli straży miejskiej zgodnie ze wskazaniami Komendanta Powiatowego 
Policji

2 - organizacja wspólnych z Policją patroli zgodnie ze wskazaniami Komendanta Powiatowego Policji

3 - prowadzenie innych form współpracy SM z Komendą Powiatową Policji, w tym odnośnie weryfikacji 
realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze 
wskazaniami Komendanta Powiatowego Policji

Monitoring miejski
System monitoringu miejskiego miasta Szczytno został zbudowany przez Gminę Miejską Szczytno
która jest odpowiedzialna za techniczne utrzymanie jego funkcjonalności.  System funkcjonuje w
oparciu  o  porozumienie  z  18.12.2009  r.  zawarte  przez  Gminę  Miejską  Szczytno  z  Komendą
Powiatową Policji w Szczytnie. W ramach tego porozumienia ustalono m. in. podział obowiązków
poszczególnych  stron.  Bieżącą  obsługę  systemu  prowadziła:  Komenda  Powiatowa  Policji  w
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Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39. System monitoringu miejskiego miasta Szczytno jest
systemem  hybrydowym  tj.  wykorzystującym  dwie  technologie  komunikacji:  światłowód  i
częstotliwości radiowe. Kamery wykorzystywane do monitoringu są kamerami stałymi wyposażone
w matryce 4Mpx z wiązką podczerwieni, ułatwiającą ich funkcjonowanie w nocy. Takie rozwiązanie
daje  gwarancje  nagrania  zdarzenia  jeżeli  miało  one  miejsce  w  obrębie  monitoringu.  Obraz
rejestrowany jest w technologii cyfrowej, a czas przechowywania nagrania to ok. 3 tygodni.
W  2021  r.  prowadzono  prace  nad  rozbudową  przedmiotowego  systemu  celem  poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenia miejscu publicznych. Największym obiektem, który
został  objęty monitoringiem w 2021 r.  były Ruiny Zamku Krzyżackiego. Tak w obrębie,  jak i  na
samym obiekcie zamontowano 15 nowych kamer. Dodatkowo zasięgiem monitoringu został objęty
również park przy ul. Pasymskiej tj. plac zabaw, SkatePark i hamaki. Bardzo ważnym elementem,
który  umożliwił  montaż  kamer  przy  ul.  Pasymskiej  było  wybudowanie  nowego  odcinka
światłowodowego. Wybudowany odcinek światłowodu jest również pierwszą częścią, niezbędną do
podłączenia Miejskiego Przedszkola Nr 1 BAJKA, do miejskiej sieci e-Szczytno.

Lokalizacja kamer:
1. Plac Juranda 3 szt.
2. Skrzyżowanie ul. Odrodzenia 2 szt.
3. ul. Polska (Poczta) 2 szt.
4. ul. Kasprowicza
5. ul. Poznańska (Rondo) 2 szt.
6. ul. Spacerowa 3 szt.
7. ul. Lanca (Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4)
8. ul. Kościuszki  2 szt.
9. ul. Polska (skrzyżowanie koło Lidla)
10. ul. Piłsudskiego (Wyższa Szkoła Policji)
11. Pasaż przy pomniku K. Klenczona
12. Molo 3 szt.

Raport o stanie miasta 72



13. ul. Polska MDK
14. Przychodnia przy ul. Kościuszki
15. Dziedziniec Ratusza 2 szt.
16. Plac za siedziba MOPSu
17. Ruiny Zamku Krzyżackiego 15 szt.
18. Park przy ul. Pasymskiej 4 szt.
Łącznie 46 szt.
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Przykładowe ujęcia z kamer:
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D. Rozwój, promocja i współpraca

I. Udział w związkach, współpraca krajowa i zagraniczna

1. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 27.01.2000 r. Szczytno jest jednym z członków Związku Gmin
Warmińsko – Mazurskich. Statut określa zadania własne gmin, do których należą, m.in. promocja
walorów turystycznych regionu, podejmowanie inicjatyw i współpraca w różnorodnych formach i
strukturach w celu popierania idei samorządności czy reprezentacja interesu gmin członkowskich
wobec  władz  administracji  rządowej  i  samorządowej.  W  związku  z  pandemią  koronawirusa
coroczne Zgromadzenie ZGWM odbyło się zdalnie. Dzięki dofinansowaniu od ZGWM 10 lipca w
Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Szczytnie zorganizowany został  koncert  muzyki  kameralnej
olsztyńskiego zespołu Pro Musica Antiqua. Przez cały rok miasto pozostawało w stałym kontakcie
on-line z ZGWM, które na bieżąco przesyłało najważniejsze uchwały, postanowienia w sprawach
Związku oraz uzgodnienia i stanowiska składane w imieniu samorządów naszego regionu. 

2. Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego

29 lipca odbyło się Walne Zebranie Członków LOT PS, na którym przedstawione były najważniejsze
sprawozdania  z  dotychczasowej  działalności  organizacji  oraz  informacja  na  temat  aktualnej  jej
działalności. 

3. Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast – Cittaslow International

Szczytno  dołączyło  do  Stowarzyszenia  Cittaslow  International  17.12.2020  r.  Podczas  otwarcia
zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego 5.06.2021 r. Burmistrz Miasta oficjalnie odebrał certyfikat
przynależności  do  Cittaslow  z  rąk  Burmistrza  Lubawy  Macieja  Radtke,  która  była  miastem
opiekunem w procesie przystępowania Szczytna do Cittaslow.  Niedługo po odebraniu certyfikatu,
bo 12 czerwca nasze miasto zostało nagrodzone w konkursie "Cittaslow International Video Contest
2021" za film promocyjny pt. "Rodzina Odkrywa Szczytno". Było to duże wyróżnienie, ponieważ
Sieć Miast Cittaslow liczy ponad 260 członków w 30 krajach na całym świecie, a Szczytno otrzymało
je  jako  jedno  z  nielicznych.  Miasto,  jako  nowy  członek,  po  raz  pierwszy  ze  swoim  stoiskiem
promocyjnym uczestniczyło także w XII Festiwalu Miast Cittaslow, które odbyło się w Bartoszycach
25-26 czerwca. Na Festiwalu zdobyliśmy kolejne wyróżnienie, tym razem w konkursie na najlepszy
produkt  wędzony  z  miast  Cittaslow  za  kiełbasę  wędzoną  z  mięsa  koziego.  Po  raz  pierwszy
zorganizowany został również Tydzień Cittaslow w Szczytnie w dniach 20-26 września. W ramach
tygodnia Cittaslow przez 7 dni trwała zbiórka dla zwierzaków ze schroniska Cztery Łapy w Szczytnie
pn. "W tygodniu ślimaka nakarm zwierzaka", a w weekend odbyły się takie wydarzenia jak:
- Zajęcia literackie i plastyczne na Zamku Krzyżackim;
- III Miejska Potańcówka z quizem o Cittaslow w Bazie Wodnej MOS;
- Gra terenowa zorganizowana na Zamku Krzyżackim pn. "Gdzie jest ślimak?".
Ze  względu  na  trwającą  pandemię  koronawirusa  wszystkie  zgromadzenia  Cittaslow,  w  tym
Zgromadzenie Ogólne Cittaslow odbywały się online.
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4. Współpraca z Portem Lotniczym Olsztyn – Mazury

Miasto w dalszym ciągu współpracowało także z położonym 10 km od Szczytna Portem Lotniczym
Olsztyn–Mazury. Bliskie usytuowanie lotniska od miasta daje mu przewagę społeczno-gospodarczą
nad  innymi  miejscowościami  w  regionie  Warmii  i  Mazur.  Dzięki  tej  współpracy,  pasażerowie
obsługiwani przez Port, a także mieszkańcy Olsztyna i turyści odwiedzający to miejsce mieli bieżący
dostęp do aktualnych informacji na temat wydarzeń odbywających się w Szczytnie. Umieszczane
były  one  bezpłatnie  na  telebimach,  z  których  jeden  znajduje  się  bezpośrednio  przy  porcie
lotniczym, a drugi w Olsztynie, a także na profilu Lotniska na Facebooku.
Z kolei na portalu społecznościowym Facebook Miasto Szczytno i na stronie www.miastoszczytno.pl
publikowane były  ważne informacje  związane z  funkcjonowaniem lotniska.  Dzięki  współpracy z
Portem Lotniczym informacje o Szczytnie pojawiające się na Lotnisku i jego stronie internetowej,
trafiają do wszystkich podróżujących z wielu miast w Polsce i Europie. 
25 maja Burmistrz  Miasta podpisał  list  intencyjny z  przedstawicielami  spółki  Warmia i  Mazury
zarządzającej  Portem  Lotniczym  Olsztyn-Mazury  w  celu  nawiązania  wzajemnej  współpracy  w
zakresie  podniesienia  świadomości  oraz  budowania  pozytywnego  wizerunku  obydwu  stron.
Głównym założeniem projektu  jest  promocja  połączeń lotniczych  oraz  walorów turystycznych  i
gospodarczych Miasta Szczytno, a także zwiększenie współpracy i wzajemnej promocji stron oraz
zachęcenie turystów do korzystania z usług w ramach planowanego pobytu na Warmii i Mazurach.
Przedstawiciele Miasta Szczytno 4.07.2021r. osobiście przywitali również pierwszych przylatujących
z  nowo  otwartego  kierunku  jakim był  Wrocław i  zaprosili  do  odwiedzenia  miasta,  przekazując
informatory turystyczne. Podjęto także wspólne działania promocyjne przy organizacji Wielkiego
Grillowania podczas Majówki z Radiem ZET.

5. Współpraca międzynarodowa – miasta partnerskie

2021 r. to rok pod znakiem pandemii, z tego względu również w tym roku  nie odbyły się żadne
spotkania z przedstawicielami miast partnerskich. Burmistrz Miasta pozostawał jednak z nimi w
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stałym  kontakcie  mailowym  i  listownym.  Na  koniec  roku  do  wszystkich  miast  zostały  wysłane
życzenia noworoczne, do których dołączono egzemplarz kalendarza trójdzielnego z wizerunkiem
zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego w Szczytnie. W 2021 r. w ramach współpracy Miasto Herten
przekazało  500  euro  dla  Sportowej  Szkoły  Podstawowej  nr  4  na  zakup  sprzętu  sportowego.
Dofinansowanie od Herten w wysokości 500 euro otrzymało również Centrum Rehabilitacyjno -
Edukacyjne im. Jana Pawała II w Szczytnie. Została stworzona również wspólna kampania online z
okazji Dnia Europy 9.05.2021 r., w którym udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich Arras,
Doncaster, Schneeberg, Szczytno i Herten. Efekty kampanii można zobaczyć na oficjalnych stronach
miast w mediach społecznościowych.

6. Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

24.03.2021 r. w Lublinie Burmistrz Miasta podpisał list intencyjny z Rektorem Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w celu nawiązania wzajemnej współpracy, szczególnie
przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia związanego z organizacją „Ogólnopolskich Dni Sienkiewi-
czowskich” w Szczytnie. Innym celem współpracy jest wykorzystanie potencjału i kompetencji Stron
w zakresie promocji polskiej nauki, kultury, historii, a także potencjału gospodarczego i turystyczne-
go miasta Szczytno. Przez wzgląd na rozwój pandemii, organizacja „Ogólnopolskich Dni Sienkiewi-
czowskich” została przełożona na rok 2022. 

II. Promocja

1. Promocja w Internecie

Strona www.miastoszczytno.pl opublikowała 593 artykuły. Wpisy zostały przeczytane 291.053 razy,
co dało średnio około 491 odsłon jednego artykułu. Najczęściej wyświetlane elementy na stronie to
Kamera Online (23 tys. odsłon), panorama miasta (13,5 tys. odsłon) oraz Kalendarz imprez letnich
2021 (12,5 tys. odsłon). Coraz większą popularnością cieszyła się strona miasto Szczytno na portalu
społecznościowym  Facebook.  W 2021  r.  polubienie  oddało  1.912  użytkowników,  co  przyniosło
końcową  liczbę  5.324  osób.  Jest  to  duży  wzrost  w  porównaniu  do  roku  2020  (stronę  miasta
polubiło wtedy 1.200 osób). W 2021 r. opublikowano 1.012 postów o łącznym zasięgu 791.856.
Największym zainteresowaniem cieszył się post opublikowany w 40 rocznicę pogrzebu Krzysztofa
Klenczona, który prezentował zdjęcia z tamtego dnia (41,5 tys. zasięgu).

Liczba postów opublikowanych na portalu Facebook Miasto Szczytno 
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Liczba polubień strony na portalu Facebook „Miasto Szczytno”, stan na 31.12 danego roku
 

źródło: opracowanie własne
Od  października  2020  r.  funkcjonuje  profil  Miasto  Szczytno  na  portalu  społecznościowym
Instagram.  W  2021  r.  konto  zaobserwowało  204  nowych  użytkowników,  co  w  podsumowaniu
równa się liczbie 675 obserwacji. Dodawane posty dotarły do 6.887 użytkowników.
W  2021  r.  zrealizowano  film  promocyjny  pt.  „Podsumowanie  Sezonu  Turystycznego  2021  w
Szczytnie”.  Zawarto w nim wszystkie wydarzenia odbywające się podczas cyklu „Letnie Granie”,
przedstawiono imprezy letnie zorganizowane w ramach Roku Krzysztofa Klenczona w Szczytnie oraz
Uroczyste  Otwarcie  Zamku  Krzyżackiego. Film  dostępny  był  na  portalu  społecznościowym
Facebook,  stronie www oraz kanale na portalu YouTube Miasto Szczytno. Materiał  można było
obejrzeć również na telebimie znajdującym się na Placu Juranda. Kadry z uroczystego otwarcia
Zamku  Krzyżackiego  zostały  uwiecznione  na  filmie,  który  dostępny  był  na  portalu
społecznościowym Facebook, stronie www oraz portalu YouTube Miasta Szczytno. Pod koniec roku
przygotowany został „Zimowy Spot Promocyjny Miasta Szczytno”, który przedstawiał Szczytno w
zimowej  odsłonie  wraz  ze  świątecznymi  iluminacjami.  Spot  wyświetlany  był  przed  seansami
filmowymi w Kinie Cinema Lumiere w Szczytnie.

2. Promocja w prasie, radio i telewizji
W 2021 r. ukazało się trzydzieści pięć ogłoszeń w prasie dotyczących promocji Szczytna. Większość z
nich dotyczyła prasy lokalnej, tj. Tygodnik Szczytno, Kurek Mazurski, Nasz Mazur i prasy regionalnej
– Made in Warmia i Mazury. 
1 maja Radio Zet odwiedziło Szczytno na dwa dni, aby transmitować swoje wydarzenie pod nazwą
„Ogólnopolska Wielka Majówka” (opis w pozycji Niektóre ważniejsze wydarzenia). 14 sierpnia w
Szczytnie  gościł  program  telewizyjny  „TVP  Info  w  Twoim  Mieście”  (opis  w  pozycji  Niektóre
ważniejsze wydarzenia).  Szczytnem zainteresowali się także realizatorzy programu Undiscovered.
Program ten to seria anglojęzycznych filmów podróżniczych o wyjątkowych miejscach w Polsce,
które emitowane są w serwisie VOD dla zagranicy „Poland In”. Dzięki temu programowi również
turyści zagraniczni mogą poznać uroki naszego miasta i w przyszłości je odwiedzić. Przedstawiona
jest tam historia Szczytna i Zamku Krzyżackiego, legenda Krzysztofa Klenczona, a nawet i tradycyjna
kuchnia  Mazur.  Zrewitalizowany  Zamek  Krzyżacki  i  jego  uroczyste  otwarcie  oprócz  mediów
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lokalnych  zostały  licznie  przedstawione dla  szerszej  grupy  odbiorców.  Informacje  na  ten temat
można było bowiem odnaleźć między innymi na portalach Teleekspresu, RMF FM, TVRepublika,
Mazury24 czy Polskiej Agencji Prasowej. Podjęta została także współpraca z Radiem Olsztyn, które
przez  dwie  godziny  na  swojej  antenie  gościło  w  Szczytnie  i  przeprowadziło  wywiady  m.in.  z
Burmistrzem  Miasta,  z  olimpijką  Anną  Jesień  czy  zawodnikami  boksu.  O  naszym  mieście  było
głośno  również  na  antenie  Radia  ZET,  które  właśnie  u  nas  rozpoczęło  Ogólnopolską  Wielką
Majówkę i nadawało stąd przez dwa dni.  W sieci oraz w prasie ogólnopolskiej ukazało się wiele
bezpłatnych artykułów na temat Szczytna, np.:
- artykuł o Szczytnie na stronie internetowej Dziennika „Warto Wiedzieć”
-  zestawienie  5  pięknych  Zamków  na  Mazurach,  które  warto  odwiedzić  jesienią  na  portalu
internetowym mazury24.eu,
- artykuł o najciekawszych miejscach w Szczytnie na stronie internetowej Podróż Trwa
-  artykuł  o  największych  atrakcjach  Szczytna  w  czasopiśmie  „Informator  o  programie  Zyskaj
Zdrowie”

3. Niektóre ważniejsze wydarzenia

Inauguracja  Roku  Krzysztofa  Klenczona  w
Szczytnie
7  kwietnia,  w  dniu  40.  rocznicy  śmierci
Krzysztofa  Klenczona  pod  pomnikiem  Muzyka
przy  MDK  odbyła  się  Inauguracja  Roku
Klenczonowskiego. Jednym z jej elementów była
akcja  „Minuta  dla  Krzysztofa  Klenczona”,
podczas  której  z  wieży  Ratusza  wybrzmiał  utwór  „Biały  Krzyż”.  Burmistrz  Miasta  Krzysztof
Mańkowski  wraz  z  członkami  Komitetu  Organizacyjnego  Obchodów  Roku  Krzysztofa  Klenczona
złożyli  kwiaty  na grobie  Artysty.  Kolejnym punktem inauguracji  był  koncert  on-line  zespołu Na
przekór pt. „Pamiętamy”. Na zakończenie odbył się specjalny pokaz laserowy, który ze względu na
sytuację pandemiczną był transmitowany na żywo na portalu społecznościowym Facebook Miasto
Szczytno.

Majówka z Radiem Zet
1 maja Radio Zet gościło w Szczytnie w ramach
Ogólnopolskiej  akcji  Majówka  z  Radiem  Zet
„Wielkie  Święto  Grillowania”,  skąd  radio
nadawało  swoje  transmisje  przez  dwa  dni.
Burmistrz  Miasta  opowiedział  na  antenie  o
Zamku  Krzyżackim  oraz  o  trwającym  roku
Krzysztofa  Klenczona  w  Szczytnie.  Zostały
poruszone również tematy dotyczące walorów
turystycznych  miasta.  Podczas  wydarzenia
podjęto  próbę  pobicia  rekordu  Guinnessa
wspólnie grillując online. 
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Gra Miejska „Powiedz Klenczon, gdzieś Ty był”
21 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zorganizowała Grę miejską "Powiedz, Klenczon, 
gdzieś Ty był?", która odbyła się w ramach obchodów Roku Krzysztofa Klenczona w Szczytnie. W 
grze uczestniczyły cztery drużyny składające się z członków rodzin oraz przyjaciół. Uczestnicy, 
wyposażeni w mapy i telefony z aplikacjami do odczytywania kodów QR , przemierzali miasto. 
Odwiedzali punkty związane z życiem muzyka w naszym mieście, m.in. Park Krzysztofa Klenczona, 
dom rodzinny, pomnik przy Miejskim
Domu Kultury i fontannę Krzysztofa
Klenczona. Zadaniem uczestników
było wykonywanie zadań takich jak:
odgadywanie tytułów utworów
Klenczona, uzupełnienie tekstu
piosenki, wykonanie gitary czy
odnalezienie w katalogu on-line
biblioteki książki biograficznej o
Krzysztofie Klenczonie. Ostatnim
punktem gry było spotkanie
wszystkich drużyn przy fontannie
Krzysztofa Klenczona, gdzie przy
dźwiękach utworów muzyka, jednocześnie rozwiązywały krzyżówkę. W tym czasie przechodnie 
mieli możliwość zagłosowania na wybraną gitarę, za co drużyny otrzymały dodatkowe punkty. Na 
zakończenie wydarzenia Burmistrz Miasta Szczytno wręczył wszystkim uczestnikom nagrody.

Ogólnopolski Mityng w pchnięciu kulą
2  czerwca  na  Stadionie  Leśnym  odbył  się
Ogólnopolski  Mityng  w  pchnięciu  kulą.  Na
wydarzeniu  gościło  wielu  wspaniałych
i utytułowanych zawodników z różnych miast w
Polsce.  Nie  zabrakło  takich  osób,  jak  Konrad
Bukowiecki,  Karol  Kijewski  oraz  Joanna
Marszelewska. 

Otwarcie Zamku Krzyżackiego w Szczytnie
 

5  czerwca  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  Zamku
Krzyżackiego po blisko trzyletniej renowacji. 
Ze względu na pełnione przed wiekami różne funkcje
fortyfikacji, otwarcie zaaranżowano po części w stylu
średniowiecznym,  po  części  w  myśliwskim.  Od
godziny 13.00 mieszkańcy oraz turyści mogli zobaczyć
budowlę  w  całej  okazałości,  podziwiać  historyczne
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mury i  odtworzone pomieszczenia,  a  w sali  całorocznej  można było obejrzeć również wystawę
reliktów, które zostały odnalezione podczas wykonywania prac. 
W programie  znalazło  się  wiele  atrakcji,  między  innymi  wioska  rycerska,  prezentacja  dawnego
rzemiosła,  strzelanie  z  łuku,  bicie  monet,  wystawa odnalezionych  artefaktów,  strzały  z  armaty.
Uczestnicy  wydarzenia  byli  świadkami  oficjalnego  wręczenia  certyfikatu  Cittaslow.  Dodatkowo
odbył się koncert Tomasza Karolaka z zespołem Pączki w Tłuszczu oraz pokaz teatru ognia. 

Koncert Muzyki Włoskiej – Stefano Terrazzino

3 lipca mieszkańcy i turyści mogli duchowo przenieść
się  do  Włoch  za  sprawą  Stefano  Terrazzino,  który
wystąpił w ramach Koncertu Muzyki Włoskiej.
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Cykl koncertów „Sentymentalnie, rozrywkowo
i rockowo”
To cykl koncertów lokalnych artystów. Występy
odbywały  się  na  terenie  Zamku Krzyżackiego,
głównie  na  tarasie  oraz  dziedzińcu  Zamku.
Zainteresowani  mogli  wziąć  udział  w  7
koncertach:  zespołu  Happiness  is  Easy  –  26
czerwca,  zespołu  Kuzyni  Neptuna  –  2  lipca,
duetu  Romana  Roczeń  i  Krzysztofa
Kowalewskiego – 16 lipca, zespołu Mazury – 24
lipca,  zespołu  Nadzieja  –  29  lipca,  zespołu
Dravar – 14 sierpnia, Agnieszki Mirkowicz – 21

sierpnia.  Wydarzenia  były  bezpłatne  i  transmitowane  online  na  profilu  społecznościowym
Facebook Miasta Szczytno.
Uroczyste otwarcie ulicy Krzysztofa Klenczona
25  lipca  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  ulicy
Krzysztofa  Klenczona.  Tego  dnia  śp.  Klenczon
został wpisany do Złotej Księgi Miasta Szczytno.
Wydarzeniu  towarzyszył  koncert  zespołu  Żuki
oraz Port, a także pokaz laserowy poświęcony
artyście.  Dodatkowo  odbył  się  zlot  aut
zabytkowych z lat 60. i 70.
 

Koncert DonGuralesko
31  lipca  na  dziedzińcu  Ratusza  odbył  się
koncert DonGuralesko. Wstęp na wydarzenie
był  wolny  i  przyciągnął  bardzo  dużą  liczbę
zainteresowanych osób.
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„TVP Info w Twoim Mieście”
14  sierpnia  Szczytno  odwiedził  program
telewizyjny „TVP Info w Twoim Mieście”, w
którym  dziennikarze  przedstawiali
najciekawsze walory turystyczne wybranych
miast.  Podczas  programu  przeprowadzono
rozmowy  z  Hanną  Klenczon,  która
opowiedziała  o  Krzysztofie  Klenczonie,
Drużyną  Łuczniczą  Chorągwi  Komturii  i
Miasta  Szczytno  na  Zamku  Krzyżackim,
Klubem  Motocyklowym  SZCZYTNO,
Michałem  Grzymysławskim,  który
opowiedział o Stowarzyszeniu Rzeźbiarzy, a
także  z  zespołami  Dravar  i  Nadzieja.  Podczas  programu  nie  zabrakło  rozmów  na  temat  Chaty
Mazurskiej, sezonu turystycznego w Szczytnie oraz o sportowej i rowerowej stronie miasta.
„Festiwal Pierogów Świata” połączony z „Festiwalem Smaków Świata”

Przez trzy dni, bo od 20 do 22 sierpnia w mieście
odbywał  się  „Festiwal  Pierogów  Świata”,  który
połączony został  z „Festiwalem Smaków Świata”.
Uczestnicy  mieli  okazję  spróbować  między
innymi  pierogów  domowych  polskich  z
sezonowymi  farszami,  indyjskich  samos,
chińskich baobao, tybetańskich momo, włoskich
calzone i gruzińskich chinkali. Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.

Koncert „Epitafium”
28  sierpnia  na  dziedzińcu  Ratusza  odbył  się
Koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Klenczona
„Epitafium”, podczas którego wystąpiły Czerwone
Gitary oraz Anna Rusowicz. Wydarzenie wzbudziło
ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców, a
także turystów. Koncert zorganizowano w ramach
Roku Krzysztofa Klenczona w Szczytnie.
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Drugi Miejski Plener Malarski pt. „Śladami Krzysztofa Klenczona”

Od  6  do  16  września  nasze  Miasto
gościło najlepszych malarzy z całej Polski.
Podczas dziesięciu dni artyści uwieczniali
miejsca  związane  z  Krzysztofem
Klenczonem i jego twórczością w związku
z obchodami Roku Klenczonowskiego w
Szczytnie.  Co więcej  uczestnicy  pleneru
wzięli pod  swoje  skrzydła  adeptów
malarstwa  z  Uniwersytetu  III  Wieku.
Prace  wykonane  podczas  wydarzenia
można  było  podziwiać  na  wystawie  w
Miejskim Domu Kultury.

100 000 odwiedzający Zamku Krzyżackiego w Szczytnie

9  września  2021  r.  o  godzinie  9:30  Zamek
Krzyżacki  po  96  dniach  od  otwarcia  odwiedziła
100 000 osoba, a była nią  mieszkanka Poznania,
która  przyjechała  do  naszego  miasta  z  mężem.
Para  turystów otrzymała  skrzynię  z  pamiątkami
związanymi ze Szczytnem oraz voucher na lot dla
dwóch osób Olsztyn-Mazury – Kraków.

Rok 2021 Rokiem Krzysztofa Klenczona w Szczytnie

Rok  2021  był  Rokiem  Krzysztofa  Klenczona  w  Szczytnie.  Podczas  jego  trwania  odbyło  się  36
wydarzeń. Najważniejszymi z nich było otwarcie ulicy Krzysztofa Klenczona, wpis śp. Artysty do
Złotej Księgi Miasta Szczytno oraz koncert „Epitafium”, podczas którego wystąpiła Anna Rusowicz
oraz  zespół  Czerwone Gitary.  W organizację  obchodów Roku Krzysztofa  Klenczona w Szczytnie
zaangażowane były wszystkie jednostki podległe oraz miejskie przedszkola i szkoły podstawowe.

Tab. 1 Wydarzenia odbywające się podczas Roku Krzysztofa Klenczona w Szczytnie.

KWIECIEŃ

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

1 Inauguracja Roku Krzysztofa Klenczona w Pomnik Krzysztofa Klenczona 7.04.2021 r.
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Szczytnie przy ul. Polskiej

2 Akcja Minuta dla Krzysztofa Klenczona Plac Juranda 7.04.2021 r.

3 Koncert online zespołu Na Przekór pt.
„Pamiętamy”

MDK 
(online)

7.04.2021 r.

4 Pokaz laserowy Plac Juranda 7.04.2021 r.

5 Nakładka na zdjęcie profilowe na portalu
Facebook

Online 9.04.2021 r.

6 Cykl zabaw „Z bibliotecznej półki             o
Klenczonie”

Online 16.04.2021 r.

7 Konkurs Mam Talent „Śladami Krzysztofa
Klenczona”

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi nr

2

21.04.2021 r.

8 Konkurs plastyczny „Portret Krzysztofa
Klenczona”

MDK 22.04.2021 r.

MAJ

9 Przedsięwzięcie aktywności sportowej pn. Po
zdrowie z Klenczonem

Teren miasta 10.05.2021 r.

10 Gra Miejska „Powiedz Klenczon, gdzieś Ty był” Teren miasta 13.05.2021 r.

11 Szkolny Konkurs Piosenki Krzysztofa Klenczona MDK 13.05.2021 r.

12 Zwodowanie żaglówek z nazwami utworów
Krzysztofa Klenczona 

Jezioro Domowe Duże            21.05.2021 r.

13 Klomb z kwiatów w kształcie gitary Klenczona Deptak Krzysztofa Klenczona 24.05.2021 r.

CZERWIEC

14 Renowacja witacza z Krzysztofem Klenczonem Wyjazd ze Szczytna w stronę
Olsztyna

3.06.2021 r.

15 Cover piosenki Krzysztofa Klenczona
„Niebieskoooka”  w wykonaniu zespołu

Happiness is Easy

Online 20.06.2021 r.

16 Rozdanie nagród w Konkursie Plastycznym –
Portret Krzysztofa Klenczona

Refektarz Zamku Krzyżackiego 25.06.2021 r.

17 Rozdanie nagród w Szkolnym Konkursie
Piosenki Krzysztofa Klenczona

Refektarz Zamku Krzyżackiego 25.06.2021 r.

18 Wystawa Krzysztofa Klenczona wieża Ratusza 28.06.2021 r.

LIPIEC

19 Ogólnopolski konkurs na opracowanie
projektu graficznego muralu przedstawiające

Krzysztofa Klenczona
(Decyzją Komisji nie został wybrany żaden

projekt)

----------------
7.07.2021 r.

20 Msza Święta w intencji śp. Krzysztofa
Klenczona

Kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

24.07.2021 r.
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21 Uroczyste nadanie ulicy imienia Krzysztofa
Klenczona

ul. Spacerowa/ ul. K.
Klenczona

25.07.2021 r.

22 Wpisanie śp. Krzysztofa Klenczona do Złotej
Księgi Miasta Szczytno

Plan Juranda 25.07.2021 r.

23 Koncert zespołu Żuki Plac Juranda 25.07.2021 r.

24 Koncert zespołu Port Plac Juranda 25.07.2021 r.

25 Pokaz laserowy Plac Juranda 25.07.2021 r.

26 Zlot aut zabytkowych Dziedziniec Ratusza 25.07.2021 r.

SIERPIEŃ

27 Projekcja filmu „10 w skali Beauforta” Spichlerz Zamku Krzyżackiego                       27.08.2021 r.

28 Koncert poświęcony pamięci Krzysztofa
Klenczona „Epitafium”

Dziedziniec Ratusza 28.08.2021 r.

WRZESIEŃ

29 III Miejski Plener Malarski pt. „Śladami
Krzysztofa Klenczona”

Teren miasta 6 – 16.09.2021 r.

30 III Miejski Plener Malaski – wystawa
poplenerowa

MDK 16.09.2021 r.

PAŹDZIERNIK

31 Konkurs „Jesień idzie przez park – moja
interpretacja twórczości Krzysztofa Klenczona”

MBP 1.10.2021 r.

32 Rajd Rowerowy im. Krzysztofa Klenczona Droga rowerowa Szczytno-
Rumy

9.10.2021 r.

33 Pożegnanie lata z Krzysztofem Klenczonem Plaża Miejska                        9.10.2021 r.

34 Koncerty poświęcone muzyce Krzysztofa
Klenczona

Państwowa Szkoła Muzyczna I
Stopnia im. Fryderyka

Chopina

15.10.2021 r.

LISTOPAD

35 Wystawa muzyczna „Wróćmy na jeziora” MBP 15.11.2021 r.

36 Projekt Edukacyjny „Powiedz Klenczon, gdzieś
Ty był”

Przedszkole Niepubliczne nr 1
„Pod Topolą” w Szczytnie

22.11.2021 r.

Pandemia  koronawirusa  nie  pozwoliła  na  organizację  kilku  wydarzeń,  m.in.  uroczystego
zakończenia Roku Krzysztofa Klenczona w Szczytnie. W związku z tym odbędzie się ono podczas
Dni i Nocy Szczytna 2022. 

Zamek Krzyżacki

5 czerwca 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie zrewitalizowanego Zamku Krzyżackiego w ramach
projektu  „Zamek  Krzyżacki  w  Szczytnie  –  nowy  produkt  turystyczny  na  mapie  województwa
warmińsko  –  mazurskiego”  finansowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
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Województwa  Warmińsko  –  Mazurskiego  na  lata  2014  –  2020  oraz  ze  środków  Rządowego
Funduszu  Inwestycji  Lokalnych.  W  zrewitalizowanym  Zamku  odbywały  się  różnego  rodzaju
wydarzenia kulturalne, koncerty i warsztaty, które skierowane były do mieszkańców i turystów w
różnym wieku. 

Tab. 2 Zamek Krzyżacki w Szczytnie – wydarzenia w roku 2021 
CZERWIEC

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

1. Uroczyste Otwarcie Zamku Krzyżackiego Cały teren 05.06.2021 r.

2. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej
Szczytno na lata 2021-2030

Sala całoroczna 15.06.2021 r. 

3. Rozdanie nagród Rowerowy Maj Dziedziniec 18.06.2021 r.

 4. Biblioteka na Zamku Krzyżackim Refektarz 19.06.2021 r. 

5. Noc Kupały 2021 Dziedziniec 20.06.2021 r. 

6. Uroczyste otwarcie wieży i rozdanie nagród w konkursach
w ramach Roku Krzysztofa Klenczona w Szczytnie

Refektarz 24.06.2021 r.

7. Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości
otrzymania dofinansowania w ramach programu "Czyste

Powietrze" 

Sala całoroczna 25.06.2021 r. 

8. Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i rockowo”
Happiness Is Easy

Taras 26.06.2021 r. 

LIPIEC

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

1. Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i rockowo” Kuzyni
Neptuna

Taras
(przeniesienie do

Refektarza)

2.07.2021 r.

2. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 3-4.07.2021 r.

3. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 10-11.07.2021 r. 

4. Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i rockowo” Roman
Roczeń

Taras (przeniesiony do
Refektarza)

16.07.2021 r.

5. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 17-18.07.2021r. 

6. Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i rockowo” zespół
Mazury

Taras 24.07.2021r.

7. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 24-25.07.2021r.

8. Czary Mary na wesoło Cały teren 25.07.2021r.

9. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 31.07-1.08.2021r. 
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SIERPIEŃ

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

1. Święto Mazurskiego Kartoflaka i Jarmark Mazurski Cały teren 7.08.2021r.

2. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 7-8.08.2021r.

3. TVP Info w twoim mieście Taras 14.08.2021 r.

4. Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i rockowo”
DRAVAR 

Taras 14.08.2021r.

5. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 14-15.08.2021r.

6. Prezentacja multimedialna dla Uczestników
międzynarodowego programu Erasmus+

Sala całoroczna 17.08.2021r.

7. Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i rockowo”
Agnieszka Mirkowicz

Refektarz 21.08.2021r.

8. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 21-22.08.2021r.

9. Projekcja filmu „10 w skali Beauforta” Spichlerz 27.08.2021r.

10. Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku
Krzyżackim

Cały teren 28-29.08.2021r.

WRZESIEŃ

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

1. Narodowe Czytanie 2021 Refektarz 4.09.2021r.

2. 100 000 odwiedzający Zamku Wejście 9.09.2021r.

3. Wizyta uczestników III Miejskiego Pleneru Malarskiego Cały teren 14.09.2021r.

4. Wizyta młodzieży ze Świętokrzyskiego Cały teren 23.09.2021r.

5. Tydzień Cittaslow
-Zajęcia literackie i plastyczne

- Gra terenowa pn. "Gdzie jest ślimak?"

Cały teren 25-26.09.2021r.

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/GRUDZIEŃ

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

1. Lekcje historii Cały teren 21.10.2021r.
5.11.2021r.
8.11.2021r.

2. Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich 

Sala całoroczna 22.10.2021r.

3. Wizyta żołnierzy Cały teren 9.12.2021r.

4. Przekazanie Światełka Pokoju Dziedziniec 19.12.2021r.
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Przez  cały  sezon  turystyczny  7  dni  w  tygodniu  udostępniona  była  w  godz.  10:00  -  18:00  dla
zwiedzających sala wystawiennicza całoroczna, na której można było obejrzeć:
- artefakty wykopane podczas prac rewitalizacyjnych,
- wystawę malarstwa autorstwa rodzimego twórcy Leszka Mierzejewskiego,
- ubiory z okresu średniowiecza,
- wizualizacje 3D,
- film o historii Zamku Krzyżackiego.
Zakupiono  także  dwie  zbroje  rycerskie,  które  z  całą  pewnością  uatrakcyjniły  to  miejsce. Na
zewnątrz obiektu przez cały rok dostępna była wystawa stała „Kulturowość ziemi szczycieńskiej –
zbiorowa wystawa fotografów ze Szczytna”. Zamontowany został również system nagłośnieniowy.
W trakcie sezonu turystycznego na Zamku odbywały się cykliczne zajęcia „Weekendowe rycerskie
przygody i legendy na Zamku Krzyżackim”, a w roku szkolnym dzieci i młodzież szkolna korzystały z
lekcji historii na zamku pt. „Zamek w Szczytnie - skąd się wziął?".
Na Zamku gościły również grupy rekonstrukcyjne z Działdowa, Nidzicy, Spychowa, Kętrzyna, Mrą-
gowa, Kapituły Rycerstwa Polskiego, 34 Chorągwi Komturii i Miasta Szczytno.

Lekcje historii na Zamku pt. „Zamek w Szczytnie –
skąd się wziął?”.
Uczniowie szczycieńskich szkół mieli możliwość re-
alizacji lekcji historii na Zamku Krzyżackim. Uczest-
nicy poznawali historię Zamku, zwiedzali każde po-
mieszczenie  poznając  ich  specyfikę.  Mogli  także
zapoznać  się  z  wystawą  artefaktów  i  strojów  z
dawnych lat, które znajdują się w sali całorocznej
wystawienniczej.

III. Przedsiębiorczość

Rada Gospodarcza

Prezydium  Rady  Gospodarczej  przy  Burmistrzu  Miasta  odbywało  comiesięczne  spotkania  z
Burmistrzem,  na  których  omawiane  były  bieżące  sprawy  dotyczące  problematyki  gospodarczej
naszego grodu. Do Rady Gospodarczej w 2021 r. dołączyły 2 nowe przedsiębiorstwa.  Wszystkim
przedsiębiorcom  zrzeszonym  w  Radzie  Gospodarczej  stale  przekazywano  informacje  dotyczące
możliwości pozyskania środków z różnych źródeł, bezpłatnych szkoleń oraz wydarzeń kulturalnych
organizowanych w naszym mieście. Dla członków Rady zorganizowany został również wyjazd na
Kongres  Przyszłości  w  Olsztynie.  Niektórzy  członkowie  uczestniczyli  również  w  warsztatach
strategicznych  zorganizowanych  w  ramach  opracowywania  Strategii  Rozwoju  Gminy  Miejskiej
Szczytno na lata 2021-2030 oraz brali czynny udział w konsultacjach temu poświęconych. Firma
CETCO ufundowała także nagrody w postaci kasków ochronnych dla uczniów biorących udział w
Kampanii Rowerowy Maj.
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Strefa Inwestora

W 2021 r. Folder Inwestycyjny, w którym przedstawione zostały dostępne tereny inwestycyjne dla
potencjalnych  inwestorów  był  na  bieżąco  aktualizowany.  W  Folderze  widniało  13  terenów
przeznaczonych pod hotele, pensjonaty, schronisko, zabudowę usługową oraz mieszkaniową:
- Bartna Strona – hotele, pensjonaty, schronisko
- Dąbrowskiego – zabudowa usługowa
- Lemańska – zabudowa usługowa
- Przemysłowa I – zabudowa usługowa
- Przemysłowa II – zabudowa usługowa
- Wielbarska – zabudowa usługowa
- Wołyńska – zabudowa usługowa
- Andersa – zabudowa usługowa
- Jaśminowa/Sybiraków – zabudowa mieszkaniowa
- Królowej Jadwigi – zabudowa mieszkaniowa
- Polska/Sportowa – zabudowa mieszkaniowa
- Pomorska – zabudowa mieszkaniowa

Źródło: www.miastoszczytno.pl

W  folderze  znajdowały  się  także  najważniejsze  informacje  o  Szczytnie,  takie  jak  położenie  i
dostępność  komunikacyjna,  struktura  gospodarcza,  potencjał  ludzki  i  infrastruktura  techniczna.
Dodatkowo potencjalnemu inwestorowi przybliżony został  Port  Lotniczy  Olsztyn – Mazury oraz
zrewitalizowany  Zamek  Krzyżacki.  Folder  w  wersji  elektronicznej  znajdował  się  na  stronie
internetowej www.miastoszczytno.pl w zakładce Strefa Inwestora, także w języku angielskim.
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Wykaz  działek  przeznaczonych  do  sprzedaży  ujęto  w  części:  Załączniki  –  stan  mienia
komunalnego.

Rejestrowana działalność gospodarcza

W 2021 r. złożono 753 wnioski do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w tym: 
1. nowy wpis  - 123
2. zmiana  - 328
3. zawieszenie  - 132
4. wznowienie - 67
5. zakończenie – 103

620 przedsiębiorców składających wniosek w 2021 r. miało stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej na terenie Powiatu Szczycieńskiego, z czego aż 479 działalności w samym Szczytnie.
43  przedsiębiorców  składających  wniosek  miało  stałe  miejsce  wykonywania  działalności  poza
terenem  Powiatu  Szczycieńskiego.  90  przedsiębiorców  nie  miało  stałego  miejsca  wykonywania
działalności.

IV. Dofinansowanie zewnętrzne

- Prowadzono bieżące rozliczania i sprawozdawczości projektów realizowanych z wykorzystaniem
środków zewnętrznych, w tym:
- Rewitalizacja ruin zamku. Dofinansowanie w 2021: 2.652.012,71 zł
- Transport zrównoważony – etap II. Dofinansowanie w roku 2021: 4.018.067,61 zł 
- Przebudowa ul. Gdańskiej. Dofinansowanie w roku 2021: 1.291.207,86 zł (łączne dofinansowanie
w 2020 i 2021: 1.371.207,86 zł)

-  Uzyskano  dofinansowanie  w  ramach  programu  Polski  Ład  (edycja  1)  na  realizację  zadania
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytno”: 5 mln zł,
-  Uzyskano  dofinansowanie  w  ramach  projektu  „Laboratoria  przyszłości  (doposażenie  szkół)”:
672.900 zł,
-  Zrealizowano  zadanie  „Modernizacja  skateparku  przy  ul.  Pasymskiej  w  Szczytnie”.
Dofinansowanie: 34.500 zł,
-  Zrealizowano zadanie  „Modernizacja  oświetlenia  terenów rekreacyjnych  w mieście  Szczytno”.
Dofinansowanie: 50.000 zł,
-  Zrealizowano zadanie „Zakup wyrobów medycznych i  środków ochrony indywidualnej do celu
opieki nad osobami niepełnosprawnymi”. Dofinansowanie: 98.200 zł,
- Uzyskano dofinansowanie „Cyfrowa Gmina (cyfryzacja urzędów i jednostek podległych, poprawa
bezpieczeństwa sieci i jakości usług)” w wysokości: 684.390 zł,
-Środki  z  rządowego  Funduszu  Przeciwdziałania  Covid-19  w  wysokości  3.000.000  zł  z
przeznaczeniem na wniesienie udziału do spółki SIM KZN Północ (budownictwo mieszkaniowe),
-  Środki  z  rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  w  wysokości  3.105.897  zł,  które  zostały
przeznaczone na wkład własny w realizacji projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt
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turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego’,
-Środki dotyczące rekompensaty zmniejszonych dochodów z tytułu udziału w PIT do realizacji w
2022 r. w wysokości 3.673.534 zł.

V. Realizacja lokalnych polityk, strategii i programów.

Strategia  Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 -2030
29.12.2020 r. podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii  Rozwoju
Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 -2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r.
realizowana  była  część  merytoryczna  tj.  zostało  opracowane  sprawozdanie  ze  Strategii  Ziemi
Szczycieńskiej do 2020 r. oraz przeprowadzono ankietę internetową wśród mieszkańców Szczytna
na temat stanu miasta oraz perspektyw jego rozwoju w najbliższych latach. 
W  dniach  20,  23  i  30  kwietnia  zorganizowane  zostały  warsztaty  strategiczne  dla  trzech  grup
interesariuszy: 
-przedstawicieli  Rady  Gospodarczej,  przedsiębiorców  oraz  organizacji  okołobiznesowych  Gminy
Miejskiej Szczytno;
-pracowników  instytucji  samorządowych,  radnych  Rady  Miejskiej,  dyrektorów  jednostek
podległych oraz organizacji pozarządowych;
-mieszkańców Gminy Miejskiej Szczytno.
Na warsztatach wszyscy zainteresowani mogli przedstawić swoje uwagi do pierwszej wersji strategii
oraz zaproponować swoje rozwiązania. 
W dniach od 24 maja do 28 czerwca 2021 r. odbyły się konsultacje właściwe projektu Strategii, na
które zaproszeni byli mieszkańcy miasta, sąsiednie gminy, lokalni partnerzy społeczni i gospodar-
czy, Radni Rady Miejskiej oraz Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie. W ramach konsultacji 15 czerwca odbyło się także spotkanie
na sali całorocznej Zamku Krzyżackiego dla wszystkich zainteresowanych. Następnym etapem było
zaopiniowanie Strategii  przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które otrzymali-
śmy 23 września, a następnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Warmińsko – Ma-
zurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego otrzymane odpowiednio 19 paź-
dziernika i 2 listopada. Na wniosek RDOŚ konieczne było sporządzenie Prognozy oddziaływania na
środowisko Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030, która już 28 grudnia zo-
stała pozytywnie zaopiniowana. Ostatnim etapem było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stra-
tegii na sesji Rady Miejskiej w Szczytnie, które nastąpiło w lutym 2022 r.

Kilkanaście innych dokumentów o profilu planowania społeczno – gospodarczego stanowi istotne
narzędzia wspomagające działania samorządu, jednak dla przejrzystości opracowania ujęte one zo-
stały w poszczególnych działach tematycznych, z którymi są nierozerwalnie związane:

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030………………………...str. 15, infrastruktura drogowa
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2020-2024………………………………………………………………………….…..…..str. 18, gospodarka mieszkaniowa
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2012 – 2032”…………………………………………………………………………………...…..str. 29, ochrona środowiska
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego
(Gmina Miejska Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wiel-
bark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo)……….str. 29, ochrona środow.
Program Czyste Powietrze-Warto Dbać……………....str. 29, ochrona środowiska, str. 53, opieka społ.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku………………………………………….……..str. 30, ochrona środowiska
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Szczytno do 2023 r……………….....str. 36, rewitalizacja i zabytki
Program „Zdalna szkoła”…………………………………………………………………………………...…….str. 38, oświata
Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania  zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022………..….str. 41, oświata
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży……………...…..str. 41, oświata
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczytno do 2025 roku……..str. 43
Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie miasta Szczytno na lata 2019 – 2021……….....str. 43
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta 
Szczytno na lata 2021-2025……………………………………………………………………………………………….…..str. 43
Program „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023…………………...…....str. 47, pomoc społeczna
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020……………………..…….str. 47, pomoc społeczna
Program Usług Teleopiekuńczych  - TELEOPIEKA…………………………………...…..str. 48 pomoc społeczna
Program „Opieka 75+” i Klub Senior+……………………………………….……….....str. 49, 54 pomoc społeczna
Program „Rodzina 500+”……………………………………………………………………..…...str. 53, pomoc społeczna
Program „Dobry Start”……………………………………………………………………….……..str. 53, pomoc społeczna
Szczycieńska Karta Dużej Rodziny………………………………...…………………………..str. 54, pomoc społeczna
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…………..str. 55, pomoc społ.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa…………………………………………………...…………...str. 65, kultura

VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Głównym  przedmiotem  współpracy  Gminy  Miejskiej  Szczytno  z  organizacjami
pozarządowymi  była  realizacja  ustawowych  zadań  własnych  miasta.  Współpraca  pomiędzy
miastem  a  podmiotami  odbywała  się  na  zasadach  pomocniczości,  suwerenności  stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta przebiegała w formie
finansowej i pozafinansowej.

Współpraca finansowa
Współpraca ta polegała na powierzeniu lub wsparciu realizacji zadań z udzieleniem 

odpowiednio dotacji na jego sfinansowanie lub dofinansowanie. Udzielenie dotacji odbywało się w
trybie otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawie. W 2021 r. miasto zleciło 
realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
uchwały nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej z 30.10.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu. W 2021 r.:

 ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert, w których rozdysponowano łącznie 634.787 zł
 złożono 44 oferty, w tym:

  w trybie konkursowym – 44
  w trybie pozakonkursowym – 0
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       3. podpisano 42 umowy na realizację zadań, na łączną kwotę 584.787 zł.
Konkurs ofert o dotacje na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury fizycznej,

sportu, kultury i sztuki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy 
społecznej i działań na rzecz osób w wieku emerytalnym został ogłoszony 10.12.2020 r. Na konkurs 
wpłynęły 32 oferty:

Lp   Zakres zadań publicznych
Liczba

złożonych
ofert

Liczba
przyznanych

dotacji

Liczba
zawartych

umów

Wysokość
udzielonych

dotacji

Wysokość
wykorzystanych

środków

1

Organizacja imprez 
sportowych, sportowo-
rekreacyjnych, rozgrywek i 
zawodów sportowych

12 12 12 66.000 66.000

2 Kultura, sztuka, ochrona dóbr i 
tradycji

14 14 14 41.537 37.487

3
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

3 3 2 117.600 100.355,14

4
Polityka społeczna – działania 
na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

2 2 2 27.000 27.000

5 Pomoc społeczna 1 1 1 28.550 24.333,63
Razem 32 32 31 280.687 255.175,77

Natomiast  konkurs  ofert  na  zadania  w  zakresie  tworzenia  warunków  sprzyjających
rozwojowi sportu–szkolenia sportowe został ogłoszony 5.01.2021 r. Na konkurs wpłynęło 11 ofert.
Wszystkie oferty uzyskały akceptację i dofinansowanie. Jeden klub zrezygnował z realizacji zadania
jeszcze przed podpisaniem umowy, wobec czego podpisano 10 umów, na łączną kwotę 298.600 zł.

Trzeci  konkurs  ofert  został  ogłoszony  8.09.2021 r.  i  dotyczył  realizacji  zadania z  zakresu
pomocy społecznej – wydawania jednego posiłku oraz żywności z programów pomocowych. Do
konkursu przystąpiła jedna organizacja, która uzyskała akceptację i otrzymała dotację w wysokości
5.500 zł.

Współpraca pozafinansowa
1.  W  trakcie  2021  r.  na  stronie  internetowej  miasta  zamieszczane  były  informacje

skierowane do podmiotów. Najczęściej publikowane były ogłoszenia o otwartych konkursach ofert,
wyniki konkursów, informacje o szkoleniach oraz dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez te
podmioty i zdobytych nagrodach i wyróżnieniach.

2. W ramach prowadzonej współpracy pozafinansowej, działalność podmiotów wspierana
była  również  poprzez  nieodpłatne  przekazanie  materiałów  promocyjnych  miasta.  Najczęściej
materiały  te  były  przekazywane  na  potrzeby  organizowanych  przez  te  podmioty  konkursów,
festynów czy imprez sportowych.

3.  W  2021  r.  Burmistrz  Miasta  objął  patronatem  14  wydarzeń  organizowanych  przez
podmioty:
 Oficjalne Otwarcie Sezonu Morsowego 
 Konkurs plastyczny "Świąteczne Fantazje - ozdoby choinkowe" 
 Hoop Spoort 
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 Rajd rowerowy Szczytno - Rumy im. Krzysztofa Klenczona 
 IV Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12 - godzinnym 
 Projekt Edukacyjny "Powiedz Klenczon, gdzieś ty był" 
 XI edycja wydarzenia "Love Szczytno" 
 Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Kyokushin Karate 
 Ogólnopolski Mityng w pchnięciu kulą
 Turniej Eliminacyjny Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of 

moving 
 Międzyprzedszkolny konkurs matematyczny "Matematyczna Przygoda"
 Koncert Giovanni Battista Pergolesi pt. Stabat Mater Dolorosa dedykowany Ks. Andrzejowi 

Preussowi 
 Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur 2021 w Boksie 
 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

W  2021  r.  samorząd  konsultował  z  organizacjami  pozarządowymi  26  projektów  aktów
prawa  miejscowego.  Konsultacje  przeprowadzane  były  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miejskiej  z
31.08.2010  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  radą  działalności
pożytku  publicznego  Miasta  Szczytno  lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
projektów aktów normatywnych.

VII. Realizacja Budżetu Obywatelskiego

Po dwóch latach przerwy w Szczytnie zrealizowany został Budżet Obywatelski. Rozpoczęto przyję-
ciem  uchwały  w sprawie  zasad  i  trybu  realizowania  Budżetu  Obywatelskiego  Gminy  Miejskiej
Szczytno 29.04.2021 r., a już w maju zaczęła się akcja informacyjna skierowana do mieszkańców
miasta. Następnie mogli oni zgłaszać swoje projekty w terminie czerwiec – lipiec. Zgłoszone zostały
3 projekty: „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą – Szczytno Zdrowe Miasto Mazur”,
„Miasteczko ruchu drogowego z elementami gier ruchowych i edukacyjnych przy SP nr 3” oraz
„Naładuj telefon siedząc na ławce, w parku, nad jeziorem, w skateparku, na dworcach PKS i PKP, to
nic nie kosztuje naszego miasta. Ławki fotowoltaiczne – energia odnawialna przyjazna dla środowi-
ska”. Wszystkie przeszły pozytywną weryfikację i w sierpniu zostały poddane pod głosowanie przez
mieszkańców. Głosować można było poprzez stronę internetową oraz na kartach do głosowania w
trzech punktach na terenie miasta tj. w Biurze Obsługi Interesanta UM, w MDK oraz w Hali im. Hu -
berta Wagnera. Zwyciężył projekt „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą – Szczytno Zdro-
we Miasto Mazur” zdobywając 841 ważnych głosów. Projekt „Miasteczko ruchu drogowego” zdo-
był 234 ważne głosy, a projekt „Naładuj telefon” - 13 głosów. 
Łącznie oddano 1.088 głosów ważnych – 502 na kartach do głosowania, 586 w systemie interneto-
wym, a także 180 głosów nieważnych.  Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy
Miejskiej Szczytno za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę waż-
nych głosów, w tym przypadku był to projekt „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą –
Szczytno Zdrowe Miasto Mazur” i został on ujęty w Budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 r. 
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VIII. Wykonanie uchwał Rady Miejskiej

W  2021  r. odbyło  się  13  sesji,  w  tym  4 zwołane na  podstawie  art.  20  ust.  3  ustawy
o samorządzie gminnym, na wniosek Burmistrza Miasta.  
Rada Miejska w Szczytnie w 2021 r. podjęła  89 uchwał oraz 1 oświadczenie. Uchwała w sprawie
udzielenia  wotum  zaufania  dla  Burmistrza  Miasta  nie  uzyskała  bezwzględnej   większości
ustawowego składu rady, co jest jednoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi
wotum zaufania.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski w ramach nadzoru prawnego wydał  1 rozstrzygnięcie nadzorcze
wobec podjętej uchwały Rady Miejskiej, unieważniając ją w całości. 
Wojewoda Warmińsko–Mazurski opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 41 uchwał  Rady Miejskiej  w Szczytnie,  stanowiących prawo miejscowe oraz jedno
obwieszczenie w sprawie sprostowaniu błędu. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  stwierdziła  nieprawidłowości  niektórych zapisów w
dwóch uchwałach,  dotyczących  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Miejskiej  Szczytno.
Nieprawidłowości zostały usunięte.
Rejestr uchwał Rady Miejskiej znajduje się w Biurze Rady Urzędu Miejskiego.
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Wykonanie uchwał Rady Miejskiej 

Blok tematyczny Ilość
uchwał

Zakres spraw Problemy

1. Realizacja budżetu 31 zmiany w budżecie wynikające z  przekazywanych dotacji  i
subwencji,  dotacji  dla  jednostek  samorządu,
sprawozdawczości,  realizowanych  inwestycji,  zmian  w
Wieloletniej  Prognozie  Finansowej,  niedochodzenia
należności przypadającej Gminie Miejskiej Szczytno oraz jej
jednostkom  z  tytułu  rekompensaty,  zaciągnięcie kredytu,
zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de  minimis,  zaciągnięcie  pożyczki  długoterminowej  w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, zwolnienie z
opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych,  podatek  od  środków  transportowych,
ustalenie  wynagrodzenia  burmistrza,  pokrycie  części
kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z
dochodów własnych

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie  stwierdzająca naruszenie  art.  226
ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z
dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach
publicznych  w  części  dotyczącej  kwoty
prognozowanej  nadwyżki  budżetu
przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i
wykup papierów wartościowych w roku 2026,
wykazanej  w  pozycji  3.1  załącznika  Nr  1  do
uchwały Nr XXXV/253/2021 z dnia 30 września
2021  r.  w  sprawie   zmiany  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno
na lata 2021-2028

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie  stwierdzająca nieważność  uchwały
Nr XXXIX/ 277/2021 z dnia 21 grudnia 2021 w
sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Gminy  Miejskiej  Szczytno  na  lata
2021-2028 w części dotyczącej przedsięwzięcia
pn. „Program Czyste Powietrze- warto dbać –
poprawa  stanu  powietrza  i  ochrona
środowiska  naturalnego  na  terenie  miasta”,
wskazanego w pozycji 1.3.2.1 załącznika nr 2 -
„Wykaz przedsięwzięć do WPF”

2. Gospodarowanie majątkiem 
gminy

17 dzierżawy,  najem,  odstąpienie  od  przetargowego  trybu
zawarcia  umów, wyrażenie  zgody  na  sprzedaż
nieruchomości,  zwolnienie  z  obowiązku  zbycia  w  drodze
przetargu nieruchomości gruntowych, udzielenie bonifikaty

Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody
stwierdzające  nieważność  uchwały  Nr
XXVIII/219/2021  z  dnia  30  marca  2021  r.  w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż
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od  ceny  w  związku  z  nabyciem  udziału  w  nieruchomości
gruntowej

nieruchomości  (pomieszczenia gospodarczego
oraz  garażu)  położonej  w  Gminie  Miejskiej
Szczytno, przy ul. Korczaka 1, działki nr 567/7,
obręb 2 miasta Szczytno, stanowiącej własność
Gminy  Miejskiej  Szczytno  oraz  przyznanie
najemcy pierwszeństwa w nabyciu

3. Ochrona środowiska 1 funkcjonowanie kąpieliska miejskiego

4. Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne

1 nazewnictwo ulic

5. Wybory i funkcjonowanie rady 
miejskiej

16 ustalanie  składu  osobowego  komisji  rady,  przyjęcie  planu
pracy rady oraz komisji, wotum zaufania i absolutorium dla
burmistrza,  odwołanie  i  powołanie  wiceprzewodniczącego
Rady, skargi, petycje

6. Gospodarka miejska 12 realizacja  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi,
zagospodarowanie  dróg  gminnych,  zarządzanie  odcinkami
dróg  krajowych,  gospodarowanie  odpadami,  określenie
przystanków  komunikacyjnych, gospodarka mieszkaniowa,
regulamin  dostarczania  wody,  utworzenie  Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej

7. Edukacja i opieka społeczna 8  realizacja  programów  antyalkoholowych,  wspierania
rodziny i  współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
określenie  wzoru  wniosku  o  przyznanie  dodatku
mieszkaniowego,  ustalenie  szczegółowych  warunków
przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne opiekuńcze, kierunki działania burmistrza

8. Promocja 1 wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Szczytno
9. Udział mieszkańców w rozwoju 

miasta
2 konsultacje społeczne, budżet obywatelski

10. Oświadczenie 1 w sprawie sytuacji w Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o.

razem 90

                                                                                 Raport o stanie miasta                           98



ZAŁĄCZNIKI – stan mienia komunalnego

PRAWO WŁASNOŚCI  - GRUNTY - stan na 31.12.2021 r. 
ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ  SZCZYTNO

Własność Gminy Miejskiej Szczytno UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE osób

fizycznych i prawnych
Na terenie Miasta Szczytno

Razem W bezpośrednim zarządzie Trwały zarząd Dzierżawa

Powierzchnia w  ha 371,5596 251,6375 12,3556 44,0833 63,4832

Wartość w zł 40.312.022,98 28.103.798,33 4.319.395,77 1.976.435,74 5.912.393,14

Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały wydzierżawione.
Powierzchnia ta wynosi 772 m2, a jej wartość początkowa to 48.164,26 zł. Dzierżawa ta nie może znajdować się w kolumnie „Dzierżawa na prawie

własności”, ponieważ zawiera się w kolumnie „Użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych”. Łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych wynosi
44,1605 ha a ich wartość księgowa wynosi 2.024.600,00 zł

Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno

Razem w bezpośrednim zarządzie Trwały zarząd Dzierżawa

Powierzchnia w  ha 31,4639 25,0135 0,7658 5,6846

Wartość w zł 2.839.368,02 371.190,86 338.421,87 2.129.755,29

OGÓŁEM

Powierzchnia w  ha 403,0235 276,6510 13,1214 49,7679 63,4832

Wartość w zł 43.151.391,00 28.474.989,19 4.657.817,64 4.106.191,03 5.912.393,14

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA  MAJĄTKOWE  (GRUNTY )- stan na dzień 31.12.2021 r. 

Na terenie Miasta Szczytno Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno

Użytkowanie wieczyste  na gruntach Skarbu Państwa i gminy Szczytno

Powierzchnia w  ha 2,1232 4,4845

Wartość w zł 271.932,54 28.285,00
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OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW  GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2021 r. 

Powierzchnia w  ha 409,6312 283,2587 13,1214 49,7679 63,4832

Wartość w zł 43.451.608,54 28.775.206,73 4.657.817,64 4.106.191,03 5.912.393,14

ZMIANY W PRAWIE WŁASNOŚCI I INNYCH PRAWACH MAJĄTKOWYCH - GRUNTY

Razem W bezpośrednim zarządzie Trwały zarząd Dzierżawa
Użytkowanie 
wieczyste

Powierzchnia w  ha -0,7287 5,1707 -2,0701 -3,8278 -0,0015

Wartość w zł 210.115,91 858.611,28 -477.264,18 -170.661,19 -570,00

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Sprzedaż działek i lokali 
Oddanie w uż. wieczyste 
Przekształcenie

ilość
działek
/lokali

Pow.
gruntu

"Wartość
uzyskana w

przetargu/ Wg
wyceny"

wpłata za
nabycie gruntu

 Opłaty za
nabycie/przekszt.

użytkowania
wieczystego

I wpłata za
grunt - uż.

wiecz.

Opłata  za
grunt

własność  -
nabycie lokali

Wartość lokali
Opłaty

uiszczone  za
lokale

Opłaty
rozłożone na

raty
naliczone uiszczone

szt. ha zł zł zł zł zł zł zł zł zł

pod budownictwo mieszkalne,  
usługowe i inne  (przetargi) 13 0,6923 461.497,70 461.497,70 1.295,19 20.392,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych 36 0,3006 108.666,45 108.666,45 948.503,25 948.503,25 72.295,00

0,9929 570.164,15 570.164,15 0,00 0,00 1.295,19 0,00 948.503,25 948.503,25 92.687,00

Ogółem wpływy w 2021 r. ze zbycia  i przekształcenia nieruchomości    1.519.962,59 zł
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Dochód ogółem uzyskany z mienia komunalnego (brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Opłaty za
użytkowanie

wieczyste
Dzierżawa Oprocentowanie

Sprzedaż nieruchomości
gminnej

 (nabycie lokali, zakup
gruntu)

Raty ze sprzedaży w
latach ubiegłych

Opłaty rozłożone
na raty, które

wpłynęły w 2021 r.
Trwały zarząd

Wpływy ze zmiany
prawa uż. wieczystego

w prawo własności

OGÓŁEM
w zł 

92.161,87 295.872,99 624,33 1.519.962,59 139.683,97 108.863,55 7.332,39 81.077,81 2.245.579,50
*Kolumny 1, 2, 3, 5, 7 powiększone są o odsetki

Udziały w spółkach

L.p. Spółka
Stan  na 31.12.2020 r. Stan na 31.12.2021 r. Zmiany w okresie

sprawozdawczym

w zł w zł w zł

1 ZGOK Olsztyn Sp. z o. o. 1.040.500 1.040.500 0

2 Porty Lotnicze "Mazury Szczytno" Spółka w
upadłości 114.000 114.000 0

3 Towarzystwo Budownictwo Społecznego
"Jurand" Sp. z o. o. 3.300.150 3.300.150 0

4 Zakład Komunikacji Miejskiej Sp.  z o. o. 1.057.500 1.177.500 120.000

5 VEOLIA  SZCZYTNO Sp. z o. o. 8.950.500 8.950.500 0

6 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
AQUA Spółka z o. o. 559.400 559.400 0

7 Spółdzielcza Inicjatywa Mieszkaniowa KZR
Północ Sp. z o. o. - 3.000.000 3.000.000

OGÓŁEM 15.022.050 18.142.050 3.120.000
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STAN MIENIA KOMUNALNEGO (zasób gruntów)
Stan na 31.12.2021 r.

I. Własność Miasta Szczytno

Ogółem W bezpośrednim zarządzie 
(w tym użyczenie) Trwały zarząd Dzierżawa

Użytkowanie
wieczyste osób

fizycznych
 i prawnych

NA TERENIE MIASTA
SZCZYTNO

pow. w ha 371,5596 251,6375 12,3556 44,0833 63,4832

wartość zł 40.312.022,98 28.103 798,33 4.319.395,77 1.976.435,74 5.912.393,14

Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały
wydzierżawione. Powierzchnia ta wynosi 772 m2, a jej wartość początkowa to 48.164,26 zł. Dzierżawa ta nie może znajdować się w
kolumnie „Dzierżawa na prawie własności” ponieważ zawiera się w kolumnie „Użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych”.

Łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych wynosi 44,1605 ha a ich wartość księgowa wynosi 2.024.600,00 zł

NA TERENIE  GMINY WIEJSKIEJ SZCZYTNO

pow. w ha 31,4639 25,0135 0,7658 5,6846

wartość zł 2.839.368,02 zł 371.190,86 338.421,87 2.129.755,29

OGÓŁEM

pow. w ha 403,0235 276,6510 13,1214 49,7679 63,4832

wartość zł 43.151.391,00 28.474.989,19 4.657.817,64 4.106.191,03 5.912.393,14

Uwaga: Wartość gruntów dzierżawionych na terenie gminy Szczytno została zwiększona o wartość nakładów poniesionych na
rekultywację składowiska odpadów w Linowie w wysokości 1.076.936,29 zł
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II. Prawo użytkowania wieczystego

Obręb Adres Właściciel Powierzchnia Wartość Opłata roczna

Miasto Szczytno obręb
4

ul. Gnieźnieńska 2 
dz.: 1/28, 1/38,1/40, Skarb Państwa 1,0892 82.423,54 13.218,81

Miasto Szczytno obręb
2

ul. Mrongowiusza dz
nr 3/6 Skarb Państwa 1,0340 189.509,00 4.113,60

Kobyłocha Gmina Wiejska Szczytno 0,0507 12.675,00 0,00

Trelkowo Gmina Wiejska Szczytno 4,4338 15.610,00 0,00

Razem 6,6077 300.217,54 17.332,41

Ogółem wartość gruntów (własność + użytkowanie wieczyste) 43.451.608,54 zł

Rozliczenie wartościowe gruntów

Stan na 31.12.2020 r. 43.241.492,63 zł

sprzedaż działek – własność (wartość księgowa) -64.492,66 zł

Nabycie gruntów do zasobu 86.416,60 zł

Korekta wartości działek nr 6-76/2 i nr 2-374/11 188.191,97 zł

Ogółem na 31.12.2021 r. 43.451.608,54 zł

Sporządzono na podstawie:
- danych z rejestru ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego
- bazy danych ewidencji gruntów Wydziału GPO
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