
   

          

URZĄD MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE  

GMINY MIEJSKIEJ BIAŁA PODLASKA  

za 2021 rok 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie 
 

Szanowni Państwo, 
 przedstawiam dokument opracowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi podsumowanie działalności w roku 
poprzednim. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane związane z różnymi 
aspektami funkcjonowania naszego miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.  

Dokument przygotowano w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek oraz na podstawie przywołanych 
w tekście raportu materiałów instytucji zewnętrznych i portali internetowych. 
 
   

Prezydent Miasta 
/-/ 

Michał Litwiniuk 
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CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 
 

STRUKTURA TRENDÓW DEMOGRAFICZNYCH, LOKALNEGO RYNKU PRACY 
ORAZ INFORMACJE O KAPITALE LUDZKIM  
 

Biała Podlaska jest miastem na prawach powiatu w województwie lubelskim, stanowi 
siedzibę Gminy Miejskiej Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.  

Liczba mieszkańców zameldowanych w mieście Biała Podlaska wg stanu na dzień 
31.12.2021 r. wyniosła: 

-  na pobyt stały – 54 883, w tym: 
mężczyźni – 26 067 (47,5%), 

kobiety – 28 816 (52,5%); 
- na pobyt czasowy – 1672,  w tym: 

mężczyźni – 873 (52,2%), 
kobiety – 799 (47,8%); 

- łącznie liczba mieszkańców – 56 555, w tym: 
mężczyźni – 26 940 (47,6%), 

kobiety – 29 615 (52,4%). 
Liczba ludności miasta Biała Podlaska charakteryzuje się ujemnym przyrostem 

naturalnym wynoszącym -0,77 na 1000 mieszkańców, ujemnym saldem migracji 
wewnętrznych wynoszącym -2,3 na 1000 osób oraz dodatnim saldem migracji zagranicznych 
wynoszącym 0,34 na 1000 osób.  

Według danych GUS w 2021 r. liczba pracujących mieszkańców miasta wynosiła 
15 907 osób wobec 2 113 zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia w 2021 r. 
wynosiła w mieście 8,8%, przy poziomie 7,2% w województwie lubelskim i 5,4% w kraju. 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną 
w Białej Podlaskiej najwięcej jest spółek handlowych z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Na podstawie liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej jest mikro-
przedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników. Wśród osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą w Białej Podlaskiej najczęściej deklarowanymi rodzajami działalności 
są: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (24,1%)  
oraz budownictwo (20,1%).  

Do największych pracodawców w mieście zaliczane są firmy z następujących sektorów: 
produkcyjnego – Aluteam Sp. z o.o., budowlanego – Budomex Sp. z o.o, odzieżowego – 
Bialcon Sp. z o.o., przemysłu drzewnego – EDWOOD Sp. z o.o. Do największych 
pracodawców instytucjonalnych należą Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej 
oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. 

 

 

 

 

 

 



 

  4 

Wykres 1. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2021 r. źródło GUS 

 
 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, OBSZARY INWESTYCYJNE 
 

Miasto cechuje dobra dostępność komunikacyjna (droga krajowa nr 2/E30) i kolejowa 
(linia nr 2 /E20), jednak jego atrakcyjność inwestycyjną wciąż ogranicza brak autostrady A2, 
której planowany termin realizacji przypada na 2024 r. Ograniczenie stanowi również brak 
obwodnicy wschodniej w ciągu dróg wojewódzkich 812-811. Na możliwość rozwoju 
gospodarczego miasta wpływ ma położenie przygraniczne oraz bliskie sąsiedztwo jednego  
z największych w Polsce i Europie centrów logistycznych, tworzonego przez zespół terminali 
położonych w Małaszewiczach. Lokalizacja bazy logistycznej uwarunkowana została układem 
komunikacyjnym, w skład którego wchodzi paneuropejski korytarz transportowy nr II Berlin – 
Warszawa – Moskwa w ciągu magistrali linii kolejowej E20, będącej przedłużeniem magistrali 
Transsyberyjskiej oraz droga krajowa nr 2/E30 z Cork (Irlandia) do Omska (Rosja).  

Przewozy komunikacją miejską są realizowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny 
Sp. z o.o., obsługujący 11 linii w mieście oraz linie w Gminie Biała Podlaska. Duże znaczenie 
w komunikacji pozamiejskiej mają prywatne mikrobusy, zapewniające szybkie połączenia  
z Warszawą, Lublinem, Białymstokiem oraz innymi miastami. Połączenia kolejowe umożliwia 
ciąg magistrali linii kolejowej E20. 

Miasto konsekwentnie realizuje program rozbudowy ścieżek rowerowych, które  
w 2022  r. utworzą sieć o długości ok. 40 km. 

Obszar miasta Biała Podlaska wynosi 4 941 ha. 
 

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w Białej Podlaskiej 
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Ofertę inwestycyjną miasta stanowią: 
1) grupa działek miejskich, położonych przy ul. Elektrycznej o łącznej powierzchni  

2,07 ha,  
2) grupa działek miejskich, położonych przy ul. Brzegowej o łącznej powierzchni  

2,78 ha, 
3) grupa działek, należących do właścicieli prywatnych tworząca Strefę Aktywności 

Gospodarczej "Solidarności". Teren ten zajmuje blisko 76 ha terenu objętego 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

OŚWIATA 
 

Na terenie miasta Biała Podlaska funkcjonują 23 przedszkola, 12 szkół podstawowych, 
(w tym 2 szkoły podstawowe specjalne), 15  liceów ogólnokształcących, 4 szkoły branżowe 
I stopnia, 4 technika, 13 szkół policealnych oraz 2 szkoły specjalne przysposabiające  
do pracy. Ponadto działają dwie wyższe uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej wraz z jedyną w Polsce Szkołą trenerów 
PZPN oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
(do 1.03.2022 r., Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,  
w dalszej części raportu jako Państwowa Szkoła Wyższa). 
 
ZAPLECZE BADAWCZO-ROZWOJOWE, DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA 
 

Nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze funkcjonuje przy Państwowej Szkole 
Wyższej oraz przy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia 
w Białej Podlaskiej. Infrastruktura badawczo-naukowa Państwowej Szkoły Wyższej, 
utworzona w ramach Centrum Badań nad Innowacjami oraz Regionalnego Centrum Badań 
Środowiska Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych „EKO-AGRO-TECH”, umożliwia 
współpracę z sektorami: medycznym, energetycznym, drogowym, kolejowym, lotniczym, 
turystycznym, przetwórstwa spożywczego, branżą budowlaną i hodowlaną. Infrastruktura 
badawcza i innowacyjna Filii AWF, funkcjonująca w ramach Regionalnego Ośrodka Badań  
i Rozwoju (13 laboratoriów badawczych), umożliwia badania w następujących dziedzinach: 
biochemii, biomechanice, fizjologii, kinezjologii, elektromiografii, kosmetyce, diagnostyce 
molekularnej, rehabilitacji narządu ruchu, diagnostyce postaw ciała, psychomotoryce. 
Dodatkowe szanse współpracy i rozwoju gospodarczego dają otwarte w ramach ośrodka badań 
Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz Centrum 
Udostępniania Informacji Naukowej. Baza badawczo-rozwojowa, istniejąca na terenie miasta 
zwiększa jego atrakcyjność inwestycyjną, umożliwia rozwój działalności przemysłowej  
oraz zaawansowanej technologicznie. Sprzyja także rozwojowi firm z branży medycznej, 
farmaceutycznej, fizjoterapeutycznej, kosmetycznej i informatycznej. 
 
ŚRODOWISKO KULTUROWE, INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 

Na terenie miasta działają: Bialskie Centrum Kultury, Muzeum Południowego Podlasia, 
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Galeria Podlaska. W mieście funkcjonują dwa kina 
posiadające 5 sal z 877 miejscami na widowni. Do dyspozycji turystów jest 5 hoteli (Capitol, 
Dukat, Osjann, Skala, Terra Bella) oraz 12 innych obiektów świadczących usługi noclegowe. 

Zadania pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 
Podlaskiej, który prowadzi Noclegownię i Ogrzewalnię dla Bezdomnych Mężczyzn, 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Miejski Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W zakresie pomocy społecznej 
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miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, podmiotami prywatnymi 
oraz innymi samorządami gminnymi i powiatowymi. We współpracy z samorządem działają 
dwa Środowiskowe Domy Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej, dwa Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Centrum Wolontariatu Caritas 
Diecezji Siedleckiej.  
 Kompleksową pomoc osobom z autyzmem niesie Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży  
i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny 
Świat”. W ramach swojej działalności stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Terapii  
i Diagnostyki Dzieci z Autyzmem, Specjalne Przedszkole Niepubliczne „Wspólny Świat”,  
Szkołę Podstawową Specjalną Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi 
oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy „Wspólny Świat”. 
 Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi na terenie miasta 
klub dla bialskich seniorów: „CZAS, Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów”.  

Samorząd zapewnia mieszkańcom 2 punkty bezpłatnych porad prawnych  
w budynkach Straży Miejskiej i Urzędu Miasta.      

Do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta 
Biała Podlaska, w 2021 r. wpisanych było 9 podmiotów. W rejestrze placówek wsparcia 
dziennego znalazły się działające na rzecz dzieci i młodzieży podmioty „Promień”  
i „Dziupla”. 
 Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom Białej Podlaskiej publiczne i niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej. Główną instytucją jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Białej Podlaskiej, będący jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Lubelskiego. 
Placówka ta udziela świadczeń zdrowotnych w systemie hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej oraz w ramach stacjonarnej pomocy doraźnej. Przy Szpitalu znajduje się 
lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, wyposażone w odpowiednie urządzenia nawigacyjne.  

Władze miasta podejmują szereg działań, mających na celu poprawę zdrowia  
i związanej z nim jakości życia mieszkańców. Kreując lokalną politykę zdrowotną wdrażają 
programy, podejmują lub wspierają inicjatywy profilaktyczne, promują zdrowy styl życia, 
kształtują prawidłowe zachowania prozdrowotne u dorosłych, dzieci i młodzieży. Inicjatywy 
realizowane są w ramach programów ogólnopolskich, takich jak: „Narodowy Program 
Zdrowia”, „Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”, „Program 
Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” czy „Narodowy Program 
Szczepień przeciw COVID-19”. Przy organizacji różnorodnych działań z zakresu promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób (badań mammograficznych, cytologicznych, 
densytometrycznych, laryngologicznych, a także spotkań edukacyjnych, integracyjnych, 
warsztatów z zakresu promocji zdrowia psychicznego i innych) udzielane jest wsparcie 
organizacyjne, finansowe, merytoryczne lub techniczne. Opracowywane, drukowane  
i rozpowszechniane są materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób. 
Mieszkańcy miasta są na bieżąco informowani o pojawiających się możliwościach wykonania 
badań diagnostycznych np. testu w kierunku HCV, morfologii, mammografii, spirometrii  
oraz rozpowszechniane są wśród nich informacje dotyczące aktualności związanych  
ze zdrowiem. 
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CZĘŚĆ II – URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
 
PRZECIWDZIAŁANIE PANDEMII COVID-19 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Biała Podlaska 
  W 2021 r. niezmiennie priorytetem było prowadzenie działań związanych 
z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 na terenie miasta 
Biała Podlaska.  

Zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego przez cały rok prowadzono miejsca 
kwarantanny zbiorowej zlokalizowane w hotelu OSKAR przy ul. Północnej 23.  W ramach 
tego zadania zabezpieczono pobyt 72 osób skierowanych do odbywania kwarantanny. 
Całkowita wartość poniesionych wydatków na prowadzenie miejsc kwarantanny zbiorowej  
na terenie miasta wyniosła 72 394,29 zł z czego wydatki finansowane z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 52 858,30 zł, natomiast wydatki w kwocie 19 535,99 
zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Miejskiej Biała Podlaska.  

W ciągu całego roku prowadzono działania informacyjne dla społeczności lokalnej 
o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.  

W kwietniu 2021 r. rozdysponowano wśród mieszkańców miasta 228 700 szt. masek 
ochronnych otrzymanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W czerwcu 
przeprowadzono dystrybucję środków ochrony indywidualnej udostępnionych z rezerw 
strategicznych na potrzeby podmiotów udzielających na terenie miasta świadczeń w zakresie 
podstawowej opieki medycznej (POZ). Do POZ trafiły: półmaski FFP2 – 8 900 szt., rękawiczki 
jednorazowe – 74 600 szt., fartuch włókninowy – 5 200 szt., gogle ochronne – 750 szt., płyn  
do dezynfekcji 1 080 l. 

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa i wynikające z tego liczne wydatki, 
uzyskano od Wojewody Lubelskiego dotację w wysokości 176 846,86 zł na finansowanie 
zadań własnych związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 
W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano łącznie 172 463,37 zł na środki ochrony osobistej, 
środki do dezynfekcji oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działań związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. zabezpieczenie stanowisk obsługi klienta. 
 
Przeciwdziałanie COVID-19 

Mając na celu zwiększenie poziomu wyszczepialności mieszkańców miasta, utworzono 
w budynku Bialskiego Centrum Kultury przy ul. Warszawskiej 11 samorządowy Punkt 
Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19. 

Punkt organizowany był od podstaw we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej T-Med, na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie tworzenia  
i prowadzenia Punktu Szczepień Powszechnych w Białej Podlaskiej. W 2021 roku wykonanych 
zostało 18 551 szczepień.   

Inicjatywa i dostępność szczepień spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nie 
tylko mieszkańców miasta. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  
wraz z opiekunami mogły zaszczepić się bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty  
i poza kolejnością. Samorząd umożliwił transport mieszkańcom mającym trudności  
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym 
osobom z niepełnosprawnościami, a seniorom szczepienia w domu.  

   W Urzędzie Miasta Biała Podlaska został utworzony telefoniczny punkt zgłoszeń 
potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  
oraz zapisów na szczepienie. Na szeroką skalę prowadzono działania promocyjne mające  
na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19, 
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Zorganizowano akcje: „Biała się szczepi” i „Zaszczep się w wakacje”, w ramach których 
wykonano plakaty, ulotki i naklejki na autobusy. Organizowano akcje szczepień  
w szczepieniobusie ustawianym w różnych częściach miasta. 
 
URZĄD MIASTA BIAŁA PODLASKA – INFORMACJE OGÓLNE 

 
Urząd Miasta Biała Podlaska jest jednostką wykonawczą Prezydenta Miasta Biała 

Podlaska.  
 
Tabela 1. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta, stan na dzień 31.12.2021 r. 

Rok 
pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

Razem 
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

2021 123 80 2 0 205 
 
Tabela 2. Postępowania zakończone wydaniem decyzji w Urzędzie Miasta w 2021 r. 

Decyzje administracyjne wydane przez Urząd Miasta Biała Podlaska w 2021 r. 

Komórka 
organizacyjna 

Liczba 
decyzji 

Decyzje 
odmowne 

Decyzje zaskarżone do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego  
i Wojewody Lubelskiego 

Utrzymane w mocy Uchylone 

Referat Obsługi 
Mieszkańców 

51 7 2 0 

Referat Komunikacji 18 979 2 6 2 
Referat Lokali Mieszkalnych 11 0 0 0 
Referat Podatków i Opłat 
Lokalnych 

24 345 13 16 1 

Referat Architektury  
i Budownictwa 

415 10 3 0 

Referat Urbanistyki 80 4 0 2 
Urząd Stanu Cywilnego 55 0 0 0 
Wydział Dróg 519 1 0 0 
Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 

941) 1 0 0 

Referat Gospodarki 
Odpadami 

124 0 0 0 

Wydział Edukacji, Kultury i 
Sportu 

41 2 12) 0  

Referat Geodezji 7 2 2 0 
Referat Gospodarki 
Nieruchomościami 

225 1  63) 0 

Referat Zarządzania 
Kryzysowego 

65 0 0 0 

Referat Wspierania 
Przedsiębiorczości 

249 0 0 0 

Razem 45166 43 29 5 
1)  Decyzja dot. zakłócenia stosunków wodnych znajduje się obecnie w SKO, nie jest rozstrzygnięta. 
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2)   Decyzja częściowo zmieniona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.  
3)   Decyzje oczekujące na rozstrzygnięcie.  
 
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE, REJESTR WYBORCÓW 

 
Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w zakresie ewidencji ludności, dowodów 

osobistych oraz prowadzonego rejestru wyborców przeprowadzono postępowania,  
w wyniku których zostało wydanych: 

a) 45 decyzji w sprawie wymeldowania, od których wniesiono 2 odwołania, decyzje 
zostały utrzymane w mocy; 

b) 1 decyzja w sprawie anulowania zameldowania; 
c) 4 decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych z rejestru PESEL oraz rejestru 

mieszkańców; 
d) 1 decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego. 

Ponadto w ramach obsługi klientów Referatu Obsługi Mieszkańców podjęte zostały 
następujące czynności polegające na: 
1) przyjęciu: 

a) 3099 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym 5 poza urzędem; 
b) 3866 zgłoszeń meldunkowych; 
c) 471 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; 

2) wydaniu: 
a) 3008 dowodów osobistych; 
b) 1859 zaświadczeń z akt ewidencji ludności; 

3) udostępnieniu 868 danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, Rejestru 
Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym; 
4) nadaniu 1718 numerów PESEL; 
5) unieważnieniu 501 dowodów osobistych w związku ze zmianą danych, reklamacją  

lub przekazaniem dowodu osobistego przez osoby trzecie; 
6) usunięciu 4693 niezgodności w rejestrze PESEL. 

Kwartalnie przekazywana była informacja o stanie rejestru wyborców w stałych 
okręgach wyborczych i obwodach głosowania. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w mieście było 
44 148 wyborców.  
 
GOSPODARKA ODPADAMI 
 
     Zgodnie z podjętymi uchwałami, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
na terenie Białej Podlaskiej zostali objęci wszyscy mieszkańcy oraz nieruchomości mieszane, 
czyli takie, gdzie przy zabudowie mieszkaniowej prowadzona jest działalność gospodarcza.  

Do systemu opłatowego nie zostały włączone nieruchomości niezamieszkałe oraz biura, 
urzędy, szkoły, placówki handlowe, usługowe. Właściciele tych nieruchomości mają 
obowiązek zawarcia umów indywidualnych na odbiór odpadów.  

W 2021 r. w Białej Podlaskiej nadal obowiązywała metoda naliczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody z danej 
nieruchomości. Podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
średniomiesięczne zużycie wody za okres od stycznia do grudnia roku poprzedzającego rok 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. nie uległy zmianie. 
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stawka wynosiła 5,20 zł/m3 zużytej 
wody, a w przypadku stwierdzenia braku segregacji podwyższona stawka opłaty wynosiła 
15,60 zł/m3 zużytej wody. 
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W 2021 r. w ramach umowy przetargowej usługę odbioru odpadów komunalnych  
z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych świadczyło Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Komunalnik” sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 33 w Białej 
Podlaskiej. Zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym odzyskiem, recyklingiem, 
unieszkodliwianiem lub przekazaniem odpadów do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania 
zajmował się Zakład Zagospodarowania Odpadów przy ul. Ekologicznej 1, należący do spółki 
miejskiej Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. 
  W 2021 r. na terenie miasta funkcjonowały dwa Punkty Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów przy ul. Ekologicznej 1, prowadzony przez Bialskie 
Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gabriela 
Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeźnianej 31, 
prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o.  
z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska. 
Do punktów mieszkańcy mogli dostarczać odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe  
oraz inne odpady „problematyczne”. 

Z tytułu dokonywanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. 
dochody miasta wyniosły 8 543 754,20 zł.  

W celu egzekucji zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w 2021 r. wystawiono 1 127 szt. upomnień na łączną kwotę 391 926,79 zł oraz 63 tytuły 
wykonawcze na łączną kwotę 16 803,09 zł. 

W 2021 r. na system gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 
10 276 653,26 zł. Łączny koszt odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych oraz tzw. mieszanych wyniósł 4 276 038,58 zł. Wydatek związany  
z utrzymaniem dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wynosił 
297 600,00 zł za rok. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym odzysk, 
recykling, unieszkodliwianie lub przekazanie ich do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania 
przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w 2021 r. wyniosły 5 256 845,45 zł. Pozostała 
kwota wydatków to obsługa administracyjna systemu – na którą składają się: usługi 
telekomunikacyjne, wydruk harmonogramów i ulotek informacyjnych, wynagrodzenia, 
szkolenia pracowników, koszty egzekucyjne itp.  
 
PODATKI  
 
 Podatek od nieruchomości był największym źródłem dochodów własnych miasta. 
W 2021 r. plan wynosił 29 600 000,00 zł, a wpływy z tego tytułu wyniosły 30 638 224,70 zł,  
tj. 103,51% planu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba podatników wynosiła 20 639  
(412 – osoby prawne, 20 227 – osoby fizyczne). 
 Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych był podatek od środków 
transportowych, który opłacało 410 podatników (155 – osoby prawne, 255 – osoby fizyczne). 
Plan z tego tytułu wynosił 3 412 000,00 zł, a wpływy wyniosły 3 870 266,57 zł, tj. 113,43% 
planu. 
 W 2021 r. wydano 24 345 decyzji administracyjnych, odwołano się od 19, z czego 16 
utrzymano w mocy, 1 uchylono w całości, 2 nie zostały rozstrzygnięte przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze. 
 W 2021 r. sześciu podatników korzystało ze zwolnienia od podatku od nieruchomości 
na łączną kwotę 57 097,00 zł na podstawie uchwały Nr IX/60/15 Rady Miasta Biała Podlaska  
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z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków  
wraz z gruntem, w których wykonano remont elewacji łącznie z dachem lub remont samej 
elewacji. 
 Z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych korzystał 1 podatnik na podstawie uchwały 
Nr XIV/20/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie opłaty prolongacyjnej zgodnie, z którą opłaty prolongacyjnej nie nalicza się z tytułu 
rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w spłacie zobowiązań podatkowych 
powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii 
i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

Rada Miasta Biała Podlaska w 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXII/22/21 z dnia 
29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Na jej podstawie ze zwolnienia  
od podatku od nieruchomości korzystało 9 podatników na łączną kwotę 198 710,00 zł. 
 

INFRASTRUKTURA  DROGOWA 
 

1) wydano 416 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, 
2) wydano 44 decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów, 
3) zatwierdzono 299 projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, 
4) wydano 374 uzgodnień i zezwoleń na przejazdy nienormatywne, 
5) wydano 8 decyzji administracyjnych na zajęcie dróg w sposób szczególny, 
6) wydano 51 decyzji administracyjnych na umieszczenie reklam w pasie drogowym, 
7) prowadzono remonty dróg gruntowych, 
8) prowadzono remonty ulic mieszanką mineralno–asfaltową na gorąco w sezonie 

wiosenno–letnim, 
9) prowadzono remonty ulic mieszanką mineralno–asfaltową na zimno w sezonie 

jesienno–zimowym, 
10)  prowadzono objazdy dróg oraz przeglądy obiektów mostowych, 
11) na bieżąco wymieniano tablice z nazwami ulic, 
12) prowadzono przegląd oznakowania w mieście, 
13) na bieżąco usuwano  skutki awarii i kolizji na drogach miejskich, 
14) na bieżąco wywożono śmieci z ok. 560 koszy ulicznych, 
15) sprzątano przystanki komunikacji miejskiej i pasy drogowe, 
16) w sezonie zimowym prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i chodników, 
17) prowadzono mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, 
18) prowadzono mechaniczne zamiatanie jezdni. 

 
GOSPODARKA ZASOBEM MIESZKANIOWYM 

Na dzień 31.12.2021 r.: 
1) w zasobie mieszkaniowym znajdowało się 806 lokali mieszkalnych;  
2) objętych umową  najmu było 694 lokali mieszkalnych, w tym:  

a) objętych umową na czas nieoznaczony – 663, 
b) objętych najmem socjalnym – 31; 

3) lokale zajmowane bez tytułu prawnego – 84, w tym: 
a) w stosunku do 15 najemców prowadzone było postępowanie sądowe o eksmisję, 
b) pozostali objęci byli postępowaniami windykacyjnymi lub ugodami; 

4) wolnych lokali było 17, w tym: 
a) 6 lokali wolnych do najmu, 
b) 11 lokali przeznaczonych do remontu.  
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W 2021 r. zasady przydziału lokali mieszkalnych regulowała uchwała Nr VII/27/15 
Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Do najmu 
zakwalifikowano:  

1) 21 wniosków o najem lokalu z 82 złożonych,  
2) 14 wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego na inny ze złożonych 19,  
3) 3 wnioski o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu z 4  złożonych. 

W omawianym okresie pozytywnie załatwiono 38 wniosków o najem lub zamianę, 
poprzez wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny. 

Przeprowadzono również 7 postępowań w zakresie wyrażenia zgody na wstąpienie  
w stosunek najmu po zmarłym. 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego,  gmina jako interwenient uboczny może brać udział  
w postępowaniach sądowych o eksmisję najemcy  z zajmowanego lokalu  oraz  jest 
zobowiązana do  realizacji wyroków sądowych o eksmisję poprzez wskazanie lokalu 
socjalnego, pomieszczenia tymczasowego lub miejsca w noclegowni.         

W 2021 r. wzięto udział w 5 postępowaniach sądowych o eksmisję z lokali 
stanowiących zasób Gminy Miejskiej Biała Podlaska  oraz zrealizowano 2 wyroki sądowe  
z 4 złożonych do realizacji wskazując lokal do najmu socjalnego.    

Realizując program „Mieszkanie na start”, w 2021 r. wydano 2 decyzje w sprawie 
przyznania dopłat do czynszu oraz przeprowadzono 165 weryfikacji decyzji wydanych  
w latach ubiegłych w wyniku czego wydano 9 decyzji zmieniających wysokość 
dotychczasowych dopłat.  
 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska  
w trybie przetargu i w trybie bezprzetargowym jak również w ramach zamiany nieruchomości 
w 2021 r. uzyskano kwotę 5 073 897,71 zł.  

 
Tabela 3. Gospodarka nieruchomościami 

Lp. Działka Powierzchnia (ha) Położenie 

1. 2260/6  pow. dz. 1.3672 ha 

(udz.592060/604800) 

ul. Brzeska 41, obr. 1 

2. 2442/15 0,0126 w pobliżu ul. Ogrodowej, obr. 1 

3. 2005/160 0,1445 ul. Łomaska, obr.4 

4. 1998/2 0,0092  ul. Alberta Chmielowskiego, obr. 2 

5. 2736 0,0193 ul. Lisia, obr. 4  

6. 767/8 0,0368 ul. Brzeska, obr. 2 

7. 1169/2 0,2090 ul. St. Brzóski, obr. 2 

8. 1169/4 0,0721 ul. St. Brzóski, obr. 2 

9. 1169/6 0,2004 ul. St. Brzóski, obr. 2 

10. 1838/23 0,0016 ul. Mikołaja Dziedzickiego, obr. 2 

11. 3468/1 0,0067 ul. Warszawska, obr. 1 

12. 3248/1 0,0106 ul. Męczenników Katynia, obr. 4 
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13. 357/39 0,0167 ul. Stefana Batorego, obr. 1 

14. 894 0,0423 ul. Józefa Maciąga, obr. 4 

15. 1169/5 0,2006 ul. St. Brzóski, obr. 2 

16. 2823 0,0201 ul. Sarnia, obr. 4 

17. 363 0,1305 przy obwodnicy, obr. 2 

18. 2502 0,0390 ul. Józefa Furmana 

19. 526/14 0,0406 ul. Podmiejska 

20. 273/1 0,0845 ul. Powstańców 10E 

 
W ramach gospodarowania nieruchomościami kwota 1 477 261,32 zł została przeznaczona 

na następujące działania: 
1) uiszczenie opłat za ujawnienie w księgach wieczystych podziałów i przejścia własności 

nieruchomości na własność GM w wyniku wydanych decyzji ZRID na ul. Łomaską, 
Podmiejską i Witoroską; 

2) wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia własności nieruchomości oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 1009/3, 1010/4, 1011/3 położonych przy ul. Łomaskiej, 
przeznaczonych w m.p.z.p. pod drogę publiczną na własność GM w wyniku wydanej 
decyzji podziałowej (art. 98 ugn.) oraz opłaty za ujawnienie w księgach wieczystych 
podziałów i własność GM; 

3) nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2231 położonej przy  
ul. Cz. Witoszyńskiego  21C z przeznaczeniem pod park miejski wraz z kosztami aktu 
notarialnego; 

4) wypłatę odszkodowania za działkę nr 2938/7 położoną przy ul. Sidorskiej –  
Al. Solidarności przejętą decyzją ZRID pod drogę publiczną; 

5) wypłatę odszkodowania za działkę nr 1138/2 położoną w pobliżu rzeki Krzna  
o nieuregulowanym stanie prawnym wywłaszczoną na rzecz GM pod realizację drogi 
rowerowej wraz z kosztami złożenia odszkodowania do depozytu sądowego; 

6) wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte decyzją ZRID pod poszerzenie  
ul. Podmiejskiej; 

7) koszty aktu notarialnego zamiany nieruchomości GM przy ul. Brzeskiej 41  
na nieruchomość powiatu bialskiego przy ul. Łomaskiej; 

8) sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości nr 1480/45, 3434, 3442 położonych 
przy ul. Ziemiańskiej do wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi 
publiczne w wyniku wydanej decyzji podziałowej (art. 98 ugn), oraz wypłatę 
odszkodowań z tego tytułu; 

9) nabycie nieruchomości nr 811/2 położonej przy ul. St. Brzóski pod drogę publiczną 
wraz z kosztami aktu notarialnego; 

10) nabycie nieruchomości nr 807/2 położonej przy ul. St. Brzóski pod drogę publiczną 
wraz z kosztami aktu notarialnego; 

11) koszty aktu notarialnego rozwiązującego użytkowanie wieczyste nieruchomości  
nr 2535/4 położonej w pobliżu al. 1000 lecia, stanowiącej własność Gminy Miejskiej, 
przeznaczonej pod budowę ścieżki rowerowej w ramach MOF; 

12) wypłatę odszkodowania za działkę 1226/1 położoną w pobliżu rzeki Krzna, 
wywłaszczoną na rzecz GM pod budowę drogi rowerowej; 

13) nabycie od PSS Społem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
wraz w własnością budynku położonego przy ul. Wąskiej 4 na działce nr 1549/1  
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z przeznaczeniem na budowę targowiska miejskiego, wraz z kosztami aktu 
notarialnego. 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA 
PODLASKA 

Na terenie miasta obowiązuje 66 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (w tym zmian planów miejscowych). Pięć zmian planów uchwalonych zostało  
w 2021 r. Plany miejscowe obejmują obszar o powierzchni 3 172 ha, co stanowi ok. 64 % 
powierzchni miasta. Na koniec 2021 r. w trakcie opracowania były 4 plany miejscowe  
i 9 zmian planów miejscowych.  

Tabela 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 
Lp. Nr uchwały Rady Miasta  

Biała Podlaska i data przyjęcia 
Nazwa planu miejscowego 

1. Nr XXII/71/16 z dnia 28.10.2016 r. zmiana planu pod nazwą „CENTRUM” 
2. Nr XL/52/18 z dnia 30.07.2018 r. zmiana planu rejonu dworca PKP 
3. Nr V/43/19 z dnia 11.03.2019 r. zmiana planu pod nazwą „OKOPOWA” 
4. Nr V/44/19 z dnia 11.03.2019 r.  zmiana planu pod nazwą  

„SIDORSKA-KAMPUS” 
5. Nr VII/78/19 z dnia 18.06.2019 r. zmiana planu pod nazwą „ZIELONA” 
6. Nr XI/155/19 z dnia 20.12.2019 r. zmiana planu pod nazwą „GLINKI” 
7. Nr XIX/53/20 z dnia 09.11.2020 r. zmiana planu pod nazwą „LOTNISKO” 
8. Nr XXXI/110/21  z dnia 29.12.2021 r. miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „ŁOMASKA-RONDO” 
9. Nr XXV/53/21 z dnia 28.06.2021 r.  zmiana planu rejonu dworca PKP 
10. Nr XXIV/45/21 z dnia 28.05.2021 r.  miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „WERESZKI” 
11. Nr XXV/55/21 z dnia 28.06.2021 r.  miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „ZA OBWODNICĄ” 
12. Nr XXX/93/21  z dnia 29.11.2021 r. zmiana planu pod nazwą „DOLINA KRZNY  

I KLUKÓWKI ETAP I” 
13. Nr XXX/92/21 z dnia 29.11.2021 r. miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „ZDANOWSKIEGO” 
 

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 
Ośrodek Dokumentacji Geodezji i Kartografii prowadzi obsługę prowadzonych prac 

geodezyjnych i kartograficznych z terenu Białej Podlaskiej oraz kontrolę robót przyjmowanych 
do zasobu. W 2021 r. przyjęto 1018 zgłoszeń (skontrolowano i przyjęto do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 954 robót). Prace geodezyjne i kartograficzne  
są obsługiwane online w 99% za pomocą programu „Ośrodek” i systemu elektronicznego 
Geoportal (http://bialapodlaska.geoportal2.pl). W 2021 r. przyjęto 490 zleceń na zakup map  
i materiałów znajdujących się w zasobach ośrodka. 

 
Ewidencja gruntów i budynków 

Ewidencją objęty jest cały obszar miasta o powierzchni 4 941,2048 ha, który został 
podzielony na 6 obrębów. Na obszarze Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2021 r. znajduje 
się 21 658 działek i 16 925 budynków. 
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Ewidencja gruntów i budynków zawiera informacje dotyczące: 
1) gruntów: ich położenia, granic, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych, oznaczenia 

ksiąg wieczystych, właścicieli i władających, 
2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. cała część opisowa i graficzna operatu 
ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w postaci numerycznej. W analizowanym 
okresie wprowadzono w operacie 1975 zmian, wydano na potrzeby osób fizycznych  
i prawnych 832 wypisy z rejestru ewidencji gruntów oraz 188 wypisów i wyrysów z operatu 
ewidencji gruntów. 

 
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

W ramach uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w 2021 r. rozpatrzono 
na naradach koordynacyjnych 87 spraw. 
 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW 
 

 Zapewniając bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie 
ochrony interesów konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów w Białej Podlaskiej  
w 2021 r. udzielił mieszkańcom miasta Biała Podlaska 732 porad bezpośrednich  
i telefonicznych. Mieszkańcy zgłaszali sprawy z zakresu wad towarów jak i nienależytego 
wykonania umowy. Uzyskiwali informacje dotyczące rozwiązania umowy, odstąpienia, 
wypowiedzenia czy też wygaśnięcia.  
 Rzecznik udzielał pomocy prawnej przy redagowaniu pism reklamacyjnych  
oraz oświadczeń o odstąpieniu od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, bądź poprzez udostępnianie konsumentom gotowych wzorów pism.  
W miarę potrzeby przygotowywał konsumentom projekty pozwów oraz innych pism 
procesowych. Rzecznik w 80 przypadkach występował do przedsiębiorców w sprawach 
ochrony praw i interesów konsumentów.  
 Epidemia wirusa SARS-CoV-2 istotnie wpłynęła na sposób, formy wykonywania 
edukacji konsumenckiej ponieważ konieczność wprowadzenia i stosowania obostrzeń dla 
dobra nas wszystkich powodowała często brak możliwości spotkań osobistych. Niemniej 
jednak zaistniała sytuacja odkryła nowe dziedziny i nowe możliwości edukacyjne – w formie 
zdalnej, które rzecznik w 2021 r. wykorzystał w prowadzeniu edukacji konsumenckiej.  
Z inicjatywy Prezydenta Miasta Biała Podlaska w ramach projektu "Jesteśmy Dostępni", 
adresowanego do lokalnego środowiska osób z niepełnosprawnościami odbyło się w serwisie 
Facebook spotkanie online rzecznika oraz koordynatora ds. dostępności i osób  
z niepełnosprawnościami.  Tematem były dobre praktyki dotyczące zakupów w Internecie  
oraz bezpieczne zawieranie umów na odległość.  

Rzecznik prowadził również wykłady online uczniów Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego oraz studentów Państwowej Szkoły Wyższej. Tematem edukacji były 
„Prawne aspekty umów zawieranych na odległość przez konsumentów”.  

Edukacja konsumencka prowadzona przez rzecznika w formie porad jak również przez 
udostępnianie broszur informacyjnych pozyskanych z instytucji konsumenckich miała także 
miejsce podczas festynu edukacyjno-rekreacyjnego dla seniorów pn. „ZDROWY  
I BEZPIECZNY SENIOR. LATO NIE TYLKO Z KOMARAMI…BEZPIECZNY SENIOR”, który 
odbył się 29.06.2021 r. w bialskim amfiteatrze.  

Wiedza konsumencka była upowszechniana przez rzecznika na łamach lokalnej prasy 
oraz poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych. W celu ułatwienia mieszkańcom 
możliwości skorzystania z usług rzecznika na stronie BIP Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej 
publikowane są informacje w zakresie ochrony praw konsumentów.  
 



 

  16 

SZKOŁY I PLACÓWKI FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE MIASTA BIAŁA PODLASKA  
 

W mieście Biała Podlaska funkcjonowało 49 różnego typu samorządowych szkół 
i placówek oświatowych (wraz ze szkołami, w których nie dokonano naboru) umiejscowionych  
w 19 jednostkach organizacyjnych oraz 47 szkół i placówek prowadzonych przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Biała Podlaska. Do przedszkoli i szkół 
prowadzonych przez miasto Biała Podlaska uczęszczało w 2021 r. – 10 176 dzieci  
i młodzieży. Do jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne 
niż Gmina Miejska Biała Podlaska uczęszczało 4 298 dzieci, uczniów i słuchaczy. 
W porównaniu do roku 2020 liczba dzieci i młodzieży  w szkołach i placówkach  
prowadzonych przez samorząd wzrosła o 85, co stanowi 0,8%. Natomiast w placówkach 
niepublicznych wzrosła o 100 uczniów i słuchaczy, co stanowi 3,2%. Jednocześnie liczba 
dzieci korzystających z przedszkoli samorządowych wzrosła o 30, co stanowi 2,2%, 
a w przedszkolach niepublicznych wzrosła o 78, co stanowi 8,1%.  

Tabela 5. Dane dotyczące szkolnictwa publicznego i niepublicznego w Białej Podlaskiej, 
źródło: SIO według stanu na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

Lp. Uczniowie, słuchacze oraz szkoły i placówki 
Rok 

szkolny 
2020/2021 

Rok szkolny 
2021/2022 

1. Liczba uczniów w szkołach samorządowych 8 739 8 794 
2. Liczba szkół samorządowych 15 15 
3. Liczba przedszkoli samorządowych 10 10 

4. Liczba dzieci w przedszkolach samorządowych 1 352 1 382 
5. Liczba placówek samorządowych 5 5 

6. 
Liczba przedszkoli niepublicznych ogółem: 11 13 
w tym specjalne: 1 1 

7. 
Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych ogółem: 967 1 045 
w tym specjalne: 72 66 

8. 
Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych  
i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub 
fizyczne inne niż Gmina Miejska Biała Podlaska 

3 153 3 253 

9. 

Liczba szkół niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 
Gmina Miejska Biała Podlaska ogółem: 

27 27 

w tym – szkoły niepubliczne 24 23 
w tym – szkoły publiczne 3 4 

10. 
Liczba placówek niepublicznych (z wyłączeniem 
przedszkoli) prowadzonych przez osoby prawne lub 
fizyczne inne niż Gmina Miejska Biała Podlaska 

7 7 

 

SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ MIASTO BIAŁA PODLASKA 

Miasto dysponowało optymalną siecią szkół i placówek, pozwalającą na prowadzenie 
procesu kształcenia i wychowania na wszystkich poziomach nauczania, odpowiadającą 
jednocześnie rzeczywistemu zapotrzebowaniu mieszkańców na usługi edukacyjne. W jego 
strukturze funkcjonowały następujące publiczne jednostki oświatowe: 
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ZESPOŁY SZKÓŁ 

1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  
z siedzibą przy ul. Sidorskiej 30, w skład którego wchodzą: 
1) Przedszkole Samorządowe nr 7 im. Dębowa Kraina, 
2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego, 

w tym z oddziałami przedszkolnymi. 
2. Zespół Szkół  
z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 2, w skład którego wchodzą: 
1) Przedszkole Samorządowe nr 17, 
2) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, w tym z oddziałami 

przedszkolnymi. 
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
z siedzibą przy ul. J. I. Kraszewskiego 1, w skład którego wchodzą: 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego,  
2) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.  
4.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza 
z siedzibą przy ul. Leszczynowej 16, w skład którego wchodzą: 
1) Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy, 
2) Szkoła Podstawowa nr 6, w tym z oddziałami przedszkolnymi, 
3) III Liceum Ogólnokształcące, 
4) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.  
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  
z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 39, w skład którego wchodzą: 
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski, w tym z oddziałami przedszkolnymi, 
2) II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater. 
6.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
z siedzibą przy ul. Akademickiej 8, w skład którego wchodzą: 
1) Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima, 
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia, 
3) IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. 
7.  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 
z siedzibą przy ul. M. J. Piłsudskiego 36, w skład którego wchodzą: 
1) Technikum nr 1, 
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, 
3) III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
4) Szkoła Policealna Zaoczna, 
5) Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
6) Warsztaty szkolne, 
7) Internat.  
8. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 
z siedzibą przy ul. Brzeskiej 71, w skład którego wchodzą: 
1) Technikum nr 2,  
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, 
3) IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  
4) Szkoła Policealna Zawodowa,  
5) Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
6) Warsztaty szkolne. 
9. Zespół Szkół Specjalnych 
z siedzibą przy ul. Orzechowej 58, w skład którego wchodzą: 
1) Szkoła Podstawowa Specjalna, w tym z oddziałami przedszkolnymi, 
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2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 
  

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 

Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania bialskiej oświaty jest zapewnienie 
każdemu dziecku w wieku przedszkolnym miejsca w przedszkolu. W 2021 r. do wszystkich 
ogólnodostępnych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Biała Podlaska uczęszczało 
ogółem 1382 w wieku od 2,5 do 6 lat. Gmina Miejska Biała Podlaska była organem 
prowadzącym następujących przedszkoli: 

1) Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Warszawska 19c, 
2) Przedszkole Samorządowe nr 6, ul. Łomaska 21, 
3) Przedszkole Samorządowe nr 7 im. Dębowa Kraina w Zespole Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi, ul. L. Waryńskiego 7, 
4) Przedszkole Samorządowe nr 10, ul. Nowa 20/24, 
5) Przedszkole Samorządowe nr 11, ul. Sidorska 20, 
6) Przedszkole Samorządowe nr 13, ul. K. Jagiellończyka 17, 
7) Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Łukaszyńska 34, 
8) Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 4, ul. Akademicka 8, 
9) Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Wesoła 21/23, 
10) Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół, ul. Zygmunta Starego 4. 

Tabela 6.  Informacja o liczbie dzieci w poszczególnych przedszkolach samorządowych, źródło: 
SIO, według stanu na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

Lp. Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach 
Rok szkolny 
2020/2021 

Rok szkolny 
2021/2022 

1. Przedszkole Samorządowe nr 3 149 150 

2. Przedszkole Samorządowe nr 6 122 124 

3. Przedszkole Samorządowe nr 7 115 122 
4. Przedszkole Samorządowe nr 10 125 125 
5. Przedszkole Samorządowe nr 11 121 122 
6. Przedszkole Samorządowe nr 13 150 170 
7. Przedszkole Samorządowe nr 14 143 144 
8. Przedszkole Samorządowe nr 15 204 205 
9. Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 98 95 
10. Przedszkole Samorządowe nr 17 125 125 
Ogółem 1 352 1 382 

 
W  przedszkolach samorządowych w porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost liczby 

dzieci uczęszczających  do przedszkoli o 2,2 %.  Z analizy danych wynika, że sześciolatki 
stanowią 30,5%, ogólnej liczby dzieci w przedszkolach.  
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Tabela 7. Realizacja zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego, źródło: SIO, 
według stanu na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

Lp. Przedszkola i oddziały przedszkolne 
Rok 

szkolny 
2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 
1. Liczba dzieci w przedszkolach 1 352 1 382 

2. 
Liczba dzieci realizujących roczne obowiązkowe  
przygotowanie przedszkolne 

361 422 

3. Liczba dzieci spoza miasta Biała Podlaska 53 57 
4. Liczba oddziałów przedszkolnych 57 58 
5. Liczba oddziałów integracyjnych 5 5 

6. 
Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

32 27 

7. 
Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego 
nauczania 

0 0 

 
SZKOŁY PODSTAWOWE 

Na poziomie kształcenia podstawowego w 2021 r. w mieście Biała Podlaska 
funkcjonały szkoły podstawowe ogólnodostępne, szkoła podstawowa z oddziałami 
integracyjnymi, a także szkoła podstawowa specjalna: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski, ul. G. Narutowicza 41, 
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia, ul. Akademicka 8, 
3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. Sportowa 7, 
4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. S. Moniuszki 36, 
5) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego, 

ul. Sidorska 30, 
6) Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Leszczynowa 16, 
7) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, ul. Zygmunta Augusta 2, 
8) Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Orzechowa 58. 

W 2021 r. miasto Biała Podlaska było organem prowadzącym 8 szkół podstawowych,  
w tym jednej specjalnej i jednej z oddziałami integracyjnymi.  W porównaniu z 2020 r. liczba 
szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Biała Podlaska nie zmieniła się, natomiast 
liczba uczniów ogółem uczęszczających do tych szkół wzrosła o 2,4%. Do miejskich 
samorządowych szkół podstawowych uczęszczało 155 uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz 3 uczniów posiadających orzeczenie indywidualnego nauczania,  
wraz ze szkołą specjalną. 
 
Tabela 8. Realizacja zadań oświatowych w zakresie szkolnictwa podstawowego, źródło: SIO, 
według stanu na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. (bez szkoły specjalnej) 

Lp. Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych 
Rok 

szkolny 
2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 
1. Liczba uczniów w szkołach podstawowych (ogółem) 4 588 4 700 

2. 
Liczba uczniów spoza miasta Biała Podlaska w szkołach 
podstawowych 

421 487 

4. Liczba dzieci w szkolnych oddziałach przedszkolnych 189 198 

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

15 11 

6. Liczba oddziałów ogółem 209 208 
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7. Liczba oddziałów przedszkolnych 9 9 
8. Liczba oddziałów integracyjnych 16 18 
9. Liczba oddziałów sportowych 19 19 
10. Liczba uczniów w oddziałach sportowych 492 486 

11. 
Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

121 155 

12. 
Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego 
nauczania 

5 3 

 
Na zakończenie nauki w szkole podstawowej przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. 

Jego wyniki w porównaniu do 2020 r. były wyższe w przypadku języka polskiego o 1%, 
matematyki o 5% i języka angielskiego o 14%. 

 
Tabela 9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 

Szkoły prowadzone przez 
miasto Biała Podlaska 

język polski matematyka język angielski 

61% 49% 68% 

w tym: 
Szkoła Podstawowa nr 1 63% 54% 67% 
Szkoła Podstawowa nr 2 68% 52% 75% 
Szkoła Podstawowa nr 3 61% 39% 62% 
Szkoła Podstawowa nr 4 53% 56% 61% 
Szkoła Podstawowa nr 5 56% 42% 68% 
Szkoła Podstawowa nr 6 56% 41% 68% 
Szkoła Podstawowa nr 9 63% 56% 62% 

Specjalna Szkoła Podstawowa 49% 32% 62% 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 
 

Zespół Szkół Specjalnych to szkoła prowadzona przez miasto Biała Podlaska w skład 
którego w 2021 r. wchodziły następujące typy szkół: 
1) Szkoła Podstawowa Specjalna ze specjalnymi oddziałami przedszkolnymi, 
2) Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 

Szkoła specjalna jest jednostką oświatową zajmującą się opieką, wychowaniem, 
kształceniem, rewalidacją, w tym rehabilitacją, resocjalizacją dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych (do 24 roku życia) niepełnosprawnych z zaburzeniami. Organizowana jest dla dzieci 
i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W Zespole Szkół 
Specjalnych zgodnie z obowiązującym prawem w 2021 r. prowadzone były również zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu głębokim. Ponadto organizowane były zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Liczba dzieci i uczniów ogółem w Zespole Szkół 
Specjalnych w 2021 r. wyniosła 120 i zmniejszyła się o 4, w stosunku do 2020 r.  
 
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA  
 

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszczało 70 uczniów. Największą grupę uczniów 
stanowią osoby z upośledzeniem umiarkowanym oraz ze sprzężeniami, a także  
z upośledzeniem w stopniu głębokim. Najmniejszą grupę stanowią osoby z upośledzeniem 
znacznym. 
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Szkoła specjalna w swoich strukturach posiada oddziały przedszkolne  
do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  
W 2021 r. największą grupę stanowiły dzieci siedmioletnie, a najmniejszą sześcioletnie. 
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo oświatowe do oddziału przedszkolnego uczęszczały dzieci  
w wieku siedmiu i ośmiu lat, którym odroczono obowiązek szkolny. Dzieci te stanowiły 78% 
ogółu przedszkolaków.  

W ramach swoich działań szkoła specjalna realizowała zadania w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju. Były to indywidualne zajęcia, którymi objęto dzieci niepełnosprawne 
od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Każde 
dziecko realizowało te zajęcia w wymiarze 8 godzin miesięcznie. W 2021 r. liczba dzieci 
korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju zmniejszyła się w stosunku  
do 2020 r. o 13,6%.  

Tabela 10. Organizacja kształcenia w szkole podstawowej specjalnej, źródło: SIO, według 
stanu na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

Lp. Szkoła Podstawowa Specjalna 
Rok 

szkolny 
2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 
1. Liczba oddziałów (ogółem) 19 21 
2. Liczba uczniów 67 70 
3. Liczba uczniów spoza miasta Biała Podlaska 29 27 
4. Liczba oddziałów przedszkolnych 3 3 
5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym 12 9 

6. 
Liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-
wychowawczymi 

12 16 

7. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 44 38 
 
SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

 
Do szkoły przysposabiającej do pracy uczęszczali uczniowie w wieku od ukończenia 

szkoły podstawowej do ukończenia 24 roku życia. Obejmowała ona uczniów posiadających 
umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej orzeczony przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W szkole przysposabiającej do pracy 
nauczyciele przygotowywali młodzież do pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego 
(na miarę możliwości rozwojowych) dorosłego życia.  

W 2021 r. największą grupę uczniów specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy 
stanowili uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, tj. 44%, kolejną uczniowie  
ze sprzężeniami, tj. 39% ogółu uczniów. Najmniejszą grupę stanowili uczniowie 
z upośledzeniem w stopniu znacznym, tj. 17% ogółu uczniów szkoły.   
 
Tabela 11. Organizacja kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy, źródło: SIO, według 
stanu na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

Lp. 
Uczniowie i oddziały 

w szkole przysposabiającej do pracy 
Rok szkolny 
2020/2021 

Rok szkolny 
2021/2022 

1. Liczba uczniów 45 41 
2. Liczba uczniów spoza miasta Biała Podlaska 29 23 
3. Liczba oddziałów 10 10 
4. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 2 1 
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
 

W 2021 r. miasto Biała Podlaska prowadziło 23 szkoły i placówki kształcące 
na poziomie szkoły ponadpodstawowej, które funkcjonowały w 6 zespołach szkół. Były to: 
trzyletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie technika, 
pięcioletnie technika, branżowe szkoły I stopnia oraz licea ogólnokształcące dla dorosłych, 
szkoły policealne, centra kształcenia ustawicznego, a także szkoła specjalna przysposabiająca 
do pracy. Do szkół ponadpodstawowych uczęszczało 4 024 uczniów, w tym 41 do Specjalnej 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W porównaniu do 2020 r. liczba uczniów w szkołach 
ponadpodstawowych zmniejszyła się o 60 uczniów. 

W związku z przeprowadzoną w 2019 r. reformą systemu oświaty, w strukturach 
czteroletnich liceów ogólnokształcących oraz pięcioletnich techników funkcjonują jako 
oddziały trzyletnie licea ogólnokształcące oraz czteroletnie technika. Zakończą one swoją 
działalność w przypadku liceum 31 sierpnia 2022 r., a w przypadku technikum 31 sierpnia 
2023 r. Szkoły te realizują program nauczania na podbudowie gimnazjum.  
 

Tabela 12. Organizacja kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, źródło: SIO, według 
stanu na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. (bez szkoły specjalnej) 

Lp. 
Uczniowie i oddziały 

 w szkołach ponadpodstawowych 

Rok 
szkolny 

2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 
1. Liczba uczniów w szkołach 4 039 3 983 
2. Liczba uczniów spoza miasta Biała Podlaska 2 412 2 260 
3. Liczba oddziałów ogółem 152 152 
4. Liczba oddziałów integracyjnych 9 8 

5. 
Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

57 38 

6. 
Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego 
nauczania 

9 0 

 
W 2021 r. do ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto 

Biała Podlaska uczęszczało 3983 uczniów, w tym 2076 do liceów ogólnokształcących, 1 757 
do techników oraz 150 do branżowej szkoły I stopnia. Porównując dane z rokiem 2020 
w omawianych szkołach nastąpił spadek liczby uczniów o 0,7% w liceach ogólnokształcących, 
spadek o 1,7% w technikach i spadek o 5,7% w szkole branżowej I stopnia. W 2021 r.  
38 uczniów, omawianych typów szkół, posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Nie było uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania. 
 
Tabela 13. Informacja o liczbie uczniów w szkołach ponadpodstawowych, źródło: SIO, stan  
na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. (bez szkoły specjalnej) 

Lp. Uczniowie w szkołach ponadpodstawowych 
Rok 

szkolny 
2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 

1. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 

685 671 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater 756 739 
3. III Liceum Ogólnokształcące 0 0 
4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 650 643 

5. 
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej 

1 277 1 241 
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w tym: 
Technikum Nr 1 1 277 1 241 
Branżowa Szkoła I Stopnia 0 0 
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0 0 
Szkoła Policealna Zaoczna 0 0 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 0 0 

6. 

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

671 689 

w tym: 
Technikum Nr 2 512 516 
Branżowa Szkoła I Stopnia 159 150 
IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0 23 
Szkoła Policealna Zawodowa 0 0 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 0 0 

Ogółem 4 039 3 983 
 

W 2021 r. w szkołach ponadpodstawowych uczniowie uczęszczali do 152 oddziałów, 
w tym do 75 w liceach ogólnokształcących, do 68 w technikach oraz do 8 w szkole branżowej 
I stopnia. Ich liczba w porównaniu do roku 2020 nie uległa zmianie. W 2021 r. funkcjonowało  
8 oddziałów integracyjnych. Były to oddziały w Szkole Branżowej I stopnia nr 2 w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.  

Tabela 14. Informacja o liczbie oddziałów w szkołach ponadpodstawowych źródło: SIO, stan 
na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. (bez szkoły specjalnej) 

Lp. Oddziały w szkołach ponadpodstawowych 
Rok 

szkolny 
2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 

1. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 

24 24 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater 27 28 
3. III Liceum Ogólnokształcące 0 0 
4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 22 22 

5. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej 

51 49 

w tym:  
Technikum Nr 1 51 49 
Branżowa Szkoła I Stopnia 0 0 
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0 0 
Szkoła Policealna Zaoczna 0 0 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 0 0 

6. 

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

28 29 

w tym:  
Technikum Nr 2 19 19 
Branżowa Szkoła I Stopnia 9 8 
IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0 1 
Szkoła Policealna Zawodowa 0 0 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 0 0 

Ogółem 152 152 
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W 2021 r. uczniowie szkół zawodowych kształcili się w 35 różnych zawodach, w tym 

w 21 zawodach w technikum oraz 14 w szkole branżowej I stopnia. Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1 kształcił młodzież w 13 zawodach w technikum, natomiast Zespół Szkół Zawodowych  
nr 2 kształcił młodzież w 22 zawodach, w tym 8 w technikum i 14 w szkole branżowej  
I stopnia. Oferta samorządowych szkół zawodowych była tak przygotowana, aby proponowane 
zawody były różne w poszczególnych szkołach. Jedynym zawodem, który funkcjonował  
w obu zespołach szkół był, podobnie jak w 2020 roku, technik informatyk. Kształcenie  
w tym zawodzie wybrało 250 uczniów. 

Tabela 15. Informacja o kierunkach kształcenia zawodowego oraz liczbie uczniów  
w poszczególnych zawodach, źródło: SIO, stan na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

Lp. Nazwa szkoły Zawód 
Rok 

szkolny 
2020/2021 

Rok 
szkolny 

2021/2022 

1. Technikum nr 1 

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

138 
170 
162 
101 
103 
149 
108 
113 
45 
73 
65 
36 
14 

108 
168 
150 
108 
106 
126 
88 

104 
49 
77 
88 
45 
24 

2. Technikum nr 2 

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

124 
62 

101 
39 
8 
 

72 
97 
9 

131 
63 

100 
25 
8 
 

70 
119 

0 

3. 
Branżowa 
Szkoła 
I stopnia nr 2 

mechanik pojazdów samochodowych 
kucharz 
monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie 
fryzjer 
stolarz 
elektromechanik pojazdów samochodowych 
ogrodnik 
elektromechanik  
monter sieci i instalacji sanitarnych 
murarz – tynkarz 
cukiernik 
ślusarz 

82 
23 
6 
 

2 
20 
10 
6 
1 
1 
1 
6 
1 

74 
21 
7 
 

2 
19 
12 
5 
1 
0 
2 
3 
1 
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W 2021 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 909 osób, w tym 547 w liceach 
ogólnokształcących oraz 362 w technikach. 85% przystępujących zdało egzaminu maturalny.  
Egzaminu maturalnego nie zdało 15% przystępujących.  
 
Tabela 16. Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 r. 
 

Nazwa szkoły 
Liczba uczniów 

przystępujących do 
egzaminu 

maturalnego 

Liczba 
uczniów, którzy 
zdali egzamin 

maturalny 

Odsetek 
zdanej 
matury 

w % 
I Liceum Ogólnokształcące 200 200 100 
II Liceum Ogólnokształcące 175 165 94,0 
IV Liceum Ogólnokształcące 172 158 92,0 
Technikum nr 1 269 201 75,0 
Technikum nr 2 93 47 51,0 

 
W 2021 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło, 

w dwóch sesjach, 378 uczniów szkół zawodowych, 67% przystępujących uzyskało dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

Tabela 17. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2021 r. 

Nazwa szkoły 
Uczniowie 

przystępujący do 
egzaminu 

Uczniowie, 
którzy uzyskali 

dyplom 

Wskaźnik 
zdawalności  

w % 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 288 219 76 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 90 33 37 

 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej świadczy pomoc 
nauczycielom, rodzicom i uczniom przedszkoli/szkół/placówek oświatowych publicznych 
i niepublicznych z terenu miasta Biała Podlaska.  

W 2021 r. w bazie poradni zarejestrowano 1 439 uczniów/dzieci. Łącznie wydano  
581  dokumentów postdiagnostycznych, w tym:  

1) 29  zaświadczeń, 
2) 34  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 
3) 151  orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
4) 2  orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, 
5) 30  orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. 

 
 

 

 

sprzedawca 
elektryk 

0 
0 

2 
1 
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Tabela 18. Organizacja pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Lp. Nazwa zadania Liczba 

1. 
Prelekcje, wykłady dla  
 rodziców 
 nauczycieli, innych (dyrektorzy, specjaliści, wychowawcy)

 
0 
2 

2. Udział w radach pedagogicznych 2 (24 osoby) 

3. 
Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 
 rodzice 

2 (20 osób) 

4. Diagnoza psychologiczna 649 
5. Diagnoza pedagogiczna 595 
6. Diagnoza logopedyczna  649 
7. Diagnoza zawodoznawcza 427 
8. Terapia logopedyczna  226 
9. Pomoc psychologiczna 57 

10. Terapia pedagogiczna 58 
11. Terapia integracji sensorycznej 0 
12. Terapia ręki 3 
13. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 19 

14. 
Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia 
i zawodu 

184 

15. Interwencja kryzysowa 3 

16. 

Inne formy udzielanej pomocy: 
 konsultacje z nauczycielami w sprawach uczniów 

diagnozowanych w poradni  
 pozostałe konsultacje w sprawach uczniów 

np. z kuratorami 
 konsultacje w sprawie uczniów szkół – pomoc 

merytoryczna  
 konsultacje w sprawie tworzenia programu 

profilaktyczno – wychowawczego; organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej  
w szkole; IPET, itp.; 

 konsultacje z rodzicami po badaniach 
 porady 

 
64 osoby / 48 spotkań 

 
10 osób / 10 spotkań 

 
13 osób / 14 spotkań 

 
21 osób / 16 spotkań 

 
 
 

29 osób / 6 spotkań 
9 osób / 8 spotkań 

17. 
Inne formy pomocy indywidualnej, w tym pomoc 
psychologiczna  

65 

18. 
Inne formy pomocy grupowej, w tym zajęcia grupowe dla 
uczniów zdolnych 

81 

19. Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań  308 
20. Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach 596 
21. Badanie przesiewowe programem „Mówię”  273 
22. Badania przesiewowe programem „Słyszę” 29 
23. Terapie rodzin 6 
24. Forum psychologów i pedagogów szkolnych 1 
25. Sieć współpracy logopedów 0 
26. Forum Doradców Zawodowych 1 
27. Bialski Zespół Doradztwa Zawodowego 3 
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PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE 
POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA 
 
Bursa Szkolna 

Bursa dysponuje 290 miejscami. W 2021 r. w placówce mieszkało 234 uczniów. 
Możliwości bursy wykorzystane były w 80,7%. Wśród mieszkańców znajdowali się uczniowie 
następujących typów szkół: 

1) liceum ogólnokształcące – 45, 
2) branżowa szkoła zawodowa I stopnia – 40, 
3) technikum – 149. 
Zapewniono im całodzienne wyżywienie. Dzienna stawka żywieniowa w 2021 r. wynosiła 

11,70 zł, w tym śniadanie – 3,5 zł, obiad – 4,7 zł, kolacja – 3,5 zł, od września 2021 r. wynosiła 
12,60 zł, w tym śniadanie – 3,8 zł, obiad – 5,0 zł, kolacja – 3,8 zł. 
 
Internat  

Internet dysponuje 95 miejscami. Z zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w 2021 r. korzystało 94 dziewcząt. 
Oznacza to wykorzystanie internatu niemal w 100%. 

Mieszkankom internatu zapewniono całodzienne wyżywienie. Dzienna stawka 
żywieniowa w 2021 r. wynosiła 11,00 zł, w tym śniadanie – 3,30 zł, obiad – 5,00 zł i kolacja – 
2,70 zł.  
 
SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ INNE PODMIOTY 
NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

W obszarze realizacji zadań oświatowych wykonywanych w mieście Biała Podlaska 
istotną rolę odgrywają placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jednostki 
samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi prowadzona 
jest ewidencja szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta Biała Podlaska. 
Założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga wydania zezwolenia Prezydenta Miasta 
Biała Podlaska. 

Na terenie Białej Podlaskiej w 2021 r. funkcjonowało 47 różnego rodzaju szkół 
i placówek niesamorządowych. 

Tabela 19. Niepubliczne i publiczne szkoły oraz placówki oświatowe prowadzone przez osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, funkcjonujące  
na terenie miasta Biała Podlaska, źródło: SIO, stan na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

Lp. Typ szkoły/ rodzaj placówki 
Liczba szkół 
i placówek 

w roku 2020 

Liczba szkół 
i placówek 

w roku 2021 
1. Niepubliczne przedszkola ogólnodostępne 10 11 
2. Niepubliczne przedszkola integracyjne 0 1 
3. Niepubliczne przedszkola specjalne 1 1 
4. Niepubliczne szkoły podstawowe 3 3 
5. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne 1 1 
6. Niepubliczne licea ogólnokształcące 8 7 
7. Niepubliczne technika 2 2 
8. Niepubliczne branżowe szkoły I stopnia 2 2 
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9. Niepubliczne szkoły policealne 7 7 
10. Publiczne szkoły policealne 3 4 

11. 
Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy 
specjalne 

1 1 

12. Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego 6 6 
13. Niepubliczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 1 1 

Ogółem liczba szkół i placówek oświatowych: 45 47 
 
Do 47 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina 

Miejska Biała Podlaska uczęszczało 4 298 osób w 242 oddziałach, 35 podmiotów otrzymało 
dotacje z budżetu miasta Biała Podlaska na 4 281 dzieci, uczniów i słuchaczy.  

 
Tabela 20. Niepubliczne i publiczne szkoły oraz placówki oświatowe prowadzone przez osoby 
fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujące na terenie 
miasta Biała Podlaska w 2021 r., źródło: SIO, stan na 30.09.2021 r. oraz comiesięczne 
informacje o liczbie uczniów/słuchaczy/dzieci, którym przysługuje dotacja, składane  
przez szkoły/placówki w 2021 r.   

Lp. 
Nazwa szkoły lub placówki 

oświatowej 

Osoba 
prowadząca 
szkołę lub 
placówkę 
oświatową 

Liczba 
uczniów/ 

słuchaczy/ 
dzieci  

wg stanu na 
30.09.2021 r. 

Średnioroczna 
liczba uczniów/ 

słuchaczy 
/dzieci  

w roku 2021 

1. 

Liceum Ogólnokształcące Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  
ul. Aleja Jana Pawła II 97 

Zakład 
Doskonalenia 
Zawodowego 
w Lublinie 

0 20 

2. 

Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego,  
ul. Aleja Jana Pawła II 97 

46 50 

3. 

Policealne Studium Zarządzania 
i Marketingu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego,  
ul. Aleja Jana Pawła II 97 

0 0 

4. 

Technikum Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego,  
ul. Aleja Jana Pawła II 97 

434 422 

5. 

Branżowa Szkoła I Stopnia  
w Białej Podlaskiej Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego,  
ul. Aleja Jana Pawła II 97 

301 300 

6. 

Centrum Kształcenia ZDZ  
w Lublinie Oddział w Białej 
Podlaskiej, 
ul. Aleja Jana Pawła II 97 

0 0 

7. 

Akademickie Liceum   
Ogólnokształcące Państwowej Szkoły 
Wyższej im. Papieża Jana Pawła II,  
ul. Sidorska 95/97 

Państwowa 
Szkoła Wyższa w 
Białej Podlaskiej 

175 154 

8. Szkoła Policealna Państwowej Szkoły 0 0 
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Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w 
Białej Podlaskiej, 
ul. Sidorska 95/97 

9. 

Ośrodek Kształcenia Praktycznego 
Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 

0 0 

10. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Norwida,  
ul. Janowska 55 

Kuria Diecezjalna 
Siedlecka 

109 107 

11. 
Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Cypriana Norwida, ul. Kard. S. 
Wyszyńskiego 53/55 

203 204 

12. 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne 
im. Błogosławionego Honorata 
Koźmińskiego,  
ul. Janowska 55 

136 111 

13. 
Branżowa Szkoła Rzemieślnicza  
I Stopnia, ul. Warszawska 14 

Cech 
Rzemieślników  
i Przedsiębiorców 
w Białej 
Podlaskiej 

102 107 

14. 
Rzemieślnicze Technikum  
z Oddziałami Integracyjnymi, 
ul. Warszawska 14 

0 0 

15. 
Rzemieślnicze Liceum 
Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej, 
ul. Warszawska 14 

13 8 

16. 
Rzemieślnicze Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych,  
ul. Warszawska 14 

20 14 

17. 
Szkoła Policealna Kursor, 
ul. G. Narutowicza 66 

Piotr Wasak 

112 122 

18. 
Ośrodek Szkolenia Dokształcania 
i Doskonalenia Kadr Kursor, 
ul. G. Narutowicza 66 

0 0 

19. 
Centrum Kształcenia "Plejada" Szkoła 
Policealna NOVUM, 
ul. Jatkowa 4 

Bożena Sugalska 374 348 

20. 

Szkoła Podstawowa Specjalna dla 
Dzieci z Autyzmem oraz 
Niepełnosprawnościami Sprzężonymi 
„Wspólny Świat”, 
ul. Pokoju 22 

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

61 55 

21. 
Specjalne Przedszkole Niepubliczne 
„Wspólny Świat”, 
ul. Powstańców 4c 

66 71 

22. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 
Pracy „Wspólny Świat”,  
ul. Powstańców 4C/3B 

19 16 

23. 
Przedszkole Niepubliczne  
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, ul. 
Kolejowa 19 

Beata Rychlik 240 243 
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24. 
Niepubliczne Przedszkole „Kraina 
Uśmiechu”, 
ul. Aleja Jana Pawła II 162 

Agnieszka 
Borejsza 

26 31 

25. 
Przedszkole Niepubliczne  
„U Cioci Marchewki”,  
ul. Kąpielowa 18 

Makron Sp. z o.o. 70 71 

26. 
Niepubliczne Przedszkole „Ananasek”, 
ul. Kasztanowa 6 

Modelina  
Sp. z o.o. 

84 81 

27. 
Niepubliczne Przedszkole ,,Akademia 
Przedszkolaka”,  
ul. Piaskowa 16 

Paweł Korniluk 84 93 

28. 
Niepubliczne Przedszkole 
„Odkrywcy”, 
ul. S. Żeromskiego 52/u1 

Olga Bajbak 37 38 

29. 
Społeczne Przedszkole,  
ul. M. Langiewicza 44 Podlaskie 

Stowarzyszenie 
„Dobra Szkoła” 

119 122 

30. 
Społeczna Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza, 
ul. M. Langiewicza 44 

198 184 

31. 
Niepubliczne Przedszkole 
 „Fiku – Miku”, 
ul. S. Tessaro 4 

Monika 
Romaniuk 

146 147 

32. 
Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych ,,Żak”,  
ul. Plac Wolności 20 – 22 

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

155 175 

33. 
Policealna Szkoła Centrum Nauki 
i Biznesu „Żak”,  
ul. Plac Wolności 20 – 22 

273 301 

34. 

Publiczna Policealna Szkoła 
Eksploatacji Portów i Terminali „Żak”, 
ul. Plac Wolności 20 – 22 
(Szkoła funkcjonowała do 31.08.2021 
r.) 

0 5 

35. 

Publiczna Szkoła Policealna 
Stomatologiczna „Żak” w Białej 
Podlaskiej, ul. Plac Wolności  
20 – 22 

0 0 

36. 
Publiczna Policealna Szkoła 
Kosmetyczna „Żak”,  
ul. Plac Wolności 20 – 22 

101 119 

37. 
Policealna Szkoła Medyczna „Żak”, 
ul. Plac Wolności 20 – 22 

42 22 

38. 
Policealna Szkoła Opieki Medycznej 
„Żak”,  
ul. Plac Wolności 20 – 22 

108 118 

39. 
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki 
i Biznesu "Żak", 
ul. Plac Wolności 20 – 22 

0 0 

40. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
im. Janusza Korczaka, 
ul. Kasztanowa 6, a w niej: 

ASP Edukacja 
Sp. z o.o.  

269 255 

a) klasy szkoły podstawowej 269 243 
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b) 
odziały przedszkolne  
(funkcjonowały do 31.08.2021 r.) 

0 12 

41. 
Publiczna Szkoła Policealna 
„Cosinus”, ul. Kasztanowa 6 

Fundacja 
„Cosinus 
Edukacja Rz” 
w Łodzi 

138 139 

42. 
Niepubliczne Przedszkole ,,Akademia 
Malucha”,  
ul. Okopowa 40 

MT Sp. z o.o. 30 28 

43. 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna – Centrum 
Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO”, 
ul. Stanisława Moniuszki 28 
(Placówka organizuje wczesne 
wspomaganie rozwoju dzieci) 

Jadwiga 
Hornowska 

0 0 

44. 
Ośrodek Szkoleniowy  
Kasztanowa 6,  
ul. Kasztanowa 6 

Marta Nowacka 0 0 

45. 
„Uni – Andragos" Warszawskie 
Centrum Kształcenia i Konsultingu, 
ul. Kolejowa 38A 

Uni – Andragos 
Sp. z o.o. 

0 0 

46. 

Przedszkole Integracyjne 
„SASANKA”, 
ul. Witolda Pileckiego 34 (Przedszkole 
funkcjonuje od 01.09.2021 r., 
nie było dotowane w 2021 r.) 

Rafał Szpilewicz  7 0 

47. 

Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” 
w Białej Podlaskiej, 
ul. Sidorska 102 
(Przedszkole funkcjonuje  
od 15.10.2021 r.. nie było dotowane  
w 2021 r.) 

Krystyna Gdela 0 0 

Ogółem liczba uczniów/słuchaczy/dzieci: 4 298 4 281 

 
Największą grupę stanowili słuchacze szkół policealnych oraz dzieci przedszkoli 

ogólnodostępnych. Ich liczba w porównaniu z 2020 r., w przypadku szkół policealnych wzrosła 
o 4,8%, natomiast w przypadku przedszkoli wzrosła o 8,6%. Najmniejszą grupę stanowiły 
dzieci uczęszczające do Przedszkola Integracyjnego „SASANKA”. Jego wychowankowie 
stanowili 0,16% ogółu dzieci, uczniów i słuchaczy. 
 
Tabela 21. Organizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne  
lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujące na terenie miasta Biała 
Podlaska w 2021 r., źródło: SIO, stan na 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

Lp. 
Niepubliczne szkoły i placówki 

oświatowe 

Uczniowie/ 
dzieci 

w roku 
szkolnym 
2020/2021 

Oddziały 
w roku 

szkolnym 
2020/2021 

Uczniowie/ 
dzieci 

w roku 
szkolnym 
2021/2022 

Oddziały 
w roku 

szkolnym 
2021/2022 

1. 
Niepubliczne przedszkola 
ogólnodostępne 

895 43 972 47 

2. Niepubliczne przedszkola integracyjne 0 0 7 1 
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3. Niepubliczne przedszkola specjalne 72 26 66 24 

4. 
Niepubliczne szkoły podstawowe 620 39 670 39 
1) klasy szkoły podstawowej 609 38 670 39 
2) oddziały przedszkolne 11 1 0 0 

5. 
Niepubliczne szkoły podstawowe 
specjalne 

52 18 61 18 

6. 
Niepubliczne licea ogólnokształcące 
i licea ogólnokształcące dla dorosłych 

536 24 518 25 

7. Niepubliczne technika 422 16 434 16 
8. Niepubliczne branżowe szkoły I stopnia 414 16 403 15 
9. Szkoły policealne 1 095 53 1 148 52 

10. 
Niepubliczne szkoły przysposabiające 
do pracy specjalne 

14 5 19 5 

Ogółem: 4 120 240 4 298 242 

 
PRACE REMONTOWE I INWESTYCYJNE  
 

W 2021 r. na zadania inwestycyjne w samorządowych szkołach i placówkach 
oświatowych wydano środki finansowe w łącznej wysokości – 827 151 zł. Obejmowały  
one następujące zadania:  

1) Bura Szkolna  – dostosowanie budynku do wymogów p.poż. Wydatkowano 199 875 zł; 
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - zakup pieców c.o.(gazowe) - 2 szt. wraz  

z opracowaniem projektu modernizacji kotłowni. Łącznie wydatkowano 195 939 zł;  
3) Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół - modernizacja kuchni, schodów 

zewnętrznych oraz wymiana podłoża chodnika do placu zabaw. Łączna wartość 
inwestycji wyniosła 88 909 zł;  

4) Przedszkole Samorządowe nr 14 - wymiana ogrodzenia oraz zakup sprzętu na plac 
zabaw. Na ten cel wydano kwotę 128 987  zł; 

5) Przedszkole Samorządowe nr 10 - doposażenie placu zabaw w sprzęt i urządzenia.  
Na ten cel wydano 54 928 zł; 

6) Szkoła Podstawowa nr 3 - rozbudowa monitoringu szkolnego. Wydatkowano 33 300 zł; 
7) Szkoła Podstawowa nr 4 - naprawa elewacji budynku oraz cyklinowanie, lakierowanie 

parkietu.  Na ten cel wydano środki finansowe w wysokości 60 400 zł; 
8) Zespół Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi – wymiana oświetlenia hali sportowej.  

Na ten cel wydano 49 813 zł; 
9) Zespół Szkół Specjalnych modernizacja węzła cieplnego. Wydano kwotę 15 000 zł.  

W 2021 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Biała 
Podlaska, w ramach bieżącego funkcjonowania tych jednostek, wykonano szereg prac 
remontowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki. Wydano środki finansowe  
w wysokości prawie 536 148 zł. W ramach tej kwoty wykonano:  

1) remonty pomieszczeń w budynkach jednostek systemu oświaty, 
2) malowanie sal dydaktycznych, modernizacje instalacji elektrycznej, 
3) remonty podłóg w salach lekcyjnych, 
4) naprawę elewacji budynku szkoły, 
5) remonty sanitariatów i pionów wod-kan, 
6) adaptacje pomieszczeń na nowy oddział przedszkolny, 
7) wymianę drzwi wewnętrznych,  
8) wymianę blatów w ławkach szkolnych, 
9) wymianę wykładzin podłogowych, 
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10) remonty klatki schodowej, 
11) remont pokoi młodzieżowych wraz z wymianą szaf ubraniowych,  
12) remonty sali gimnastycznej, 
13) wymiany opraw oświetleniowych, 
14) remonty nawierzchni dojazdu do bursy, 
15) opracowano dokumentację audytów energetycznych budynków szkół/placówek.  
Inwestycje i remonty prowadzone w samorządowych jednostkach oświatowych stanowiły 

łączną kwotę 1 363 299 zł.  
 
ZATRUDNIENIE 

 
W 2021 r. w szkołach i placówkach samorządowych zatrudnionych było 1 071 

nauczycieli na 1 005,85 etatach – zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego. 
(łącznie z nauczycielami na urlopach i zwolnieniach lekarskich). W porównaniu do 2020 r. 
liczba etatów nauczycieli zmalała o 2,3%.  

 
Tabela 22. Nauczyciele w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Biała Podlaska 

Stopień awansu 
zawodowego 

Liczba zatrudnionych 

w roku szkolnym 2020/2021 w roku szkolnym 2021/2022 
osób etaty osób etaty 

stażysta 22 16,08 18 13,29 
kontraktowy 102 93,45 107 93,60 
mianowany 135 129,22 143 130,23 
dyplomowany 811 790,84 803 768,73 

 
Największą grupę pracowników pedagogicznych szkół i placówek samorządowych 

w 2021 r. stanowili nauczyciele dyplomowani – 75%, najmniejszą zaś nauczyciele stażyści  
– 1,6%. W 2021 r. przeprowadzono 19 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego w tym 18  nauczycieli zdało egzamin uzyskując 
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a 1 nauczyciel nie zdał egzaminu 
 na stopień nauczyciela mianowanego. 

W 2021 r. zatrudnionych było 1 076 nauczycieli na 1 008,19 etatach,  
w tym 5 nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego.  

Liczba nauczycieli, którzy nie świadczyli pracy w związku z przebywaniem na urlopach 
płatnych i bezpłatnych wynosiła: 

1) 15 na urlopach dla poratowania zdrowia – wzrost o 3 w stosunku do 2020 r., 
2) 13 na urlopach bezpłatnych – wzrost o 4 w stosunku do roku  2020 r., 
3) 19 na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich – wzrost o 5 w stosunku do roku 2020 r. 

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI I KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ 
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie miasta były wyodrębnione 
środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zakres 
i zasady dofinansowania regulowało Zarządzenie nr 165/20 Prezydenta Miasta Biała Podlaska 
z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form  
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku. 
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Wnioski złożone przez dyrektorów szkół do 31 października 2020 r. analizowane były 
tak, aby planowane formy dokształcania i doskonalenia były zgodne z potrzebami szkoły  
lub placówki, odzwierciedlonymi w uchwale rady pedagogicznej w sprawie organizacji 
doskonalenia zawodowego w szkole i w programie rozwoju szkoły. 

Podziału środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli dokonał Prezydent Miasta, na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska, po uprzednim zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli. Pozytywnie rozpatrzono 208 wniosków w tym: 

1) 4 wnioski nauczycieli dotyczące dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego  
do studiów magisterskich, 

2) 46 wniosków nauczycieli dotyczących dofinansowania kosztów doskonalenia 
zawodowego do studiów podyplomowych, 

3) 22 wnioski nauczycieli  dotyczących dofinansowania kosztów doskonalenia 
zawodowego kursów kwalifikacyjnych, 

4) 106 wniosków nauczycieli dotyczących dofinansowania kosztów doskonalenia 
zawodowego kursów doskonalących, 

5) 30 wniosków dyrektorów dotyczycących dofinansowania kosztów przeprowadzenia 
szkolenia rady pedagogicznej. 
W roku 2021 na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 

środki finansowe w wysokości 197 379,33 zł.  
 
BIALSKI SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 
 

Program przygotowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała 
Podlaska we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, przedszkolami, szkołami, 
jak również pracodawcami. Celem programu było: 

1) poszerzanie wiedzy na temat świata zawodów i rynku pracy, 
2) kształtowanie świadomości uczenia się przez całe życie, 
3) konstruowanie wiedzy na temat własnych zdolności i możliwości ich rozwijania. 
W roku 2021 w ramach Bialskiego Systemu Doradztwa Zawodowego podjęto 3 330 działań 

dla 10 360 dzieci i uczniów przez 507 nauczycieli, w tym: 
1) 2 599 działań w zakresie poszerzania wiedzy na temat świata zawodów i rynku pracy, 
2) 155 zajęć kształtujących aktywną postawę wobec edukacji i pracy, 
3) 327 zajęć kształtujących u uczniów wiedzę na temat własnych zdolności i możliwości 

ich rozwijania, 
4) 170 omówionych i zaprezentowanych dzieciom i uczniom różnych zawodów, 
5) 26 rodziców aktywnie biorących udział w prezentacji różnych zawodów, 
6) 10 aktywnych pracowników niepedagogicznych, tj. np. pielęgniarka, sekretarka, 

konserwator, dozorca, woźna, 
7) 43 działania obejmujące 122 dzieci i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, 
Bialski System Doradztwa Zawodowego to realizacja działań w różnych typach placówek 

oświatowych. Realizowano preorientację zawodową w 10 przedszkolach samorządowych,  
5 klasach „0” przy szkołach podstawowych oraz 3 oddziałach przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej nr 6. 

  
NAUCZANIE ZDALNE 
 

W 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  dzięki którym dyrektorzy 
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szkół i placówek mogli swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Do połowy kwietnia uczniowie szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych uczyli się zdalnie. Po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej dyrektor 
otrzymał możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia 
epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych.  
Dyrektorzy bialskich szkół, w przypadku zachorowania na COVID-19  uczniów bądź  
personelu, występowali z prośbą do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć  
w poszczególnych oddziałach. W zawieszonych oddziałach prowadzona była nauka zdalna  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku szkoły specjalnej, 
zajęcia prowadzone były w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, zgodnie  
z rozporządzeniem, mógł zdecydować dyrektor szkoły.  

Gmina Miejska Biała Podlaska, realizując zadania organu prowadzącego w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przekazała do szkół i placówek środki ochrony 
indywidualnej, środki do dezynfekcji, m.in. maseczki do twarzy higieniczne, rękawice 
gumowe, płyny do dezynfekcji rąk, dozowniki bezdotykowe, mydła antybakteryjne, 
termometry bezdotykowe. Jednocześnie koordynowano współpracę dyrektorów szkół  
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białej Podlaskiej w zakresie 
ograniczeń Covidowych oraz sprawowano  nadzór nad prawidłową organizacją szkół w czasie 
pandemii. 
 
BIALSKI PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI 
I MŁODZIEŻY  

 
Bialski Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zakłada 

wsparcie ucznia uzdolnionego oraz szeroko rozumianą promocję szczególnie uzdolnionych 
dzieci i młodzieży, promowanie ich talentów, a także stwarzanie pozytywnych wzorców  
dla społeczności uczniowskiej. Jest propozycją realizacji szeregu działań, które w centrum 
uwagi stawiały dzieci i młodzież o zdolnościach poznawczych i umiejętnościach 
kierunkowych.  

Prezydent Miasta Biała Podlaska na mocy Uchwały nr XI/151/19 Rady Miasta Biała 
Podlaska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania 
pomocy w formie nagród i stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających 
naukę na terenie miasta, przyznał wsparcie 11 uczniom bialskich szkół wyróżniającym  
się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki. W roku 2021 na stypendia naukowe 
wydatkowano kwotę 9 800 zł. 
 
REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

W 2021 r. w jednostkach oświatowych realizowanych było szereg projektów z udziałem 
środków zewnętrznych i wewnętrznych. W ramach programów rządowych zrealizowano 
3 porozumienia, natomiast w ramach projektów realizowanych z udziałem środków  
Unii Europejskiej realizowano różnego rodzaju 9 projektów.  

Łącznie w 2021 r. wydatkowano środki na poziomie 4 970 783,81 zł.  
 

Projekty realizowane na podstawie zawartego porozumienia z administracją rządową:  
1. W Bursie Szkolnej realizowany jest Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin  

„Za Życiem” – określony w porozumieniu nr MEN/2017/DWKI/1983 z dnia 12 grudnia 
2017 r., w ramach którego przygotowano 2 miejsca dla uczennic w ciąży, w formie 
jednoosobowego odrębnego pokoju z łazienką. W ten sposób zapewniono maksymalnie 
komfortowe warunki pobytu uczennic do czasu urodzenia dziecka. W tym celu zakupiono 
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niezbędne wyposażenie pokoi. Uczennice w czasie pobytu w bursie miały możliwość 
zapewnienia całodobowej opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i kontynuowania 
nauki w wybranej szkole. W 2021 r. pokoje przeznaczone dla ciężarnych mieszkanek bursy 
nie były wykorzystywane. 
Łącznie w Bursie Szkolnej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
obejmującego lata 2017-2021, otrzymano 12 400 zł dotacji. W 2021 r. na ten cel 
wydatkowano środki finansowe w wysokości 600 zł, co stanowi 100% planu wydatków. 
Program realizowany był również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Białej Podlaskiej, która objęła indywidualną terapią  15 dzieci. Wszystkie dzieci posiadały 
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na stwierdzoną 
niepełnosprawność. Łącznie zrealizowano 206 godzin indywidualnych zajęć 
specjalistycznych z dziećmi, w tym 184 godzin terapii pedagogicznej, 22 godzin terapii 
logopedycznej. Na ten cel wydano środki finansowe otrzymane w postaci dotacji celowej 
w wysokości 12 683,61 zł. 

2. W 2 oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy  Szkole  Podstawowej nr 3  
im. Marii Konopnickiej i Szkole Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego   
oraz 7 przedszkolach samorządowych, tj. przedszkolu nr 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17  
prowadzonych przez miasto Biała Podlaska realizowany jest projekt w ramach wieloletniego 
programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.  
W ramach programu zakupiono 1 456 książek, 54 audiobooków oraz 837 książek będących 
nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących 
czytelnictwo, w tym w konkursach recytatorskich i plastycznych. Na ten cel wydano środki 
finansowe w wysokości 30 000 zł, w tym środki dotacji 24 000,00 zł. 

3. Program ,,Laboratoria przyszłości” dedykowany jest szkołom podstawowym. Łączna 
wartość projektu 1 382 700 zł. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2021-2022.   
Do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe, w tym szkoła podstawowa 
specjalna, prowadzone przez miasto Biała Podlaska. W 2021 r. szkoły podstawowe 
otrzymały środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia technicznego zgodnie  
z katalogiem wyposażenia. Zakupiono m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery  
z sensorami, oprogramowanie z zakresu robotyki i mikro-elektroniki, kamery, mikrofony.  
W 2021 r. wydatkowano kwotę 670 289,74 zł.  
 

Projekty z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej 
1. Projekt „Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei” 

realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej – IV Liceum 
Ogólnokształcącym na podstawie umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048324_3 z dnia 
19.10.2018 r. Jego wartość wynosiła 75 300,00 zł. Realizowany wspólnie ze szkołami 
z Francji, Włoch i Bułgarii w okresie od 01.09.2018 r. do 28.02.2021 r. w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W 2021 r. wydatkowano kwotę 
12 487,63 zł.  Celem projektu było poznanie historii krajów partnerskich, ze szczególnym 
naciskiem na dzieje kształtowania się państw i migracje ludności od starożytności do XX 
wieku. Uczestnicy projektu zostali wybrani spośród uczniów klas I–III, w pierwszej 
kolejności uczących się języka francuskiego. 

2. Projekt „Przedsiębiorcza wiosna” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 
w Białej Podlaskiej – IV Liceum Ogólnokształcącym na podstawie umowy nr 2019-1-
PL01-KA101-063891 z dnia 02.10.2019 r. Jego wartość opiewa na kwotę 147 039,00 zł. 
Realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. w ramach programu 
ERASMUS + na lata 2014-2020. W 2021 r. wydatkowano kwotę 57 306,58 zł.  Głównym 
celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie umiejętności 
uczenia się oraz innowacyjności i przedsiębiorczości, wdrażanie nowych metod nauczania 
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wpływających na zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny oraz dalszy rozwój 
międzynarodowego charakteru placówki.  

3. Projekt „ECO experiences in European schools!” realizowany w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej na podstawie umowy nr 2019-1-RO01-KA229-
063911_5 z dnia 11.10.2019 r. Wartość projektu opiewa na kwotę 137 731,54 zł. 
Realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. w ramach programu 
ERASMUS + na lata 2014-2020. W ramach projektu nie było wydatków w 2021 r. 
Tematyką projektu jest ekologia i ochrona środowiska. Celem jest wymiana doświadczeń 
oraz wiedzy między szkołami związanych z ochroną środowiska.  

4. Projekt „Staże zawodowe w Europie" realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  
w Białej Podlaskiej na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-061866 z dnia 
06.10.2019 r. Jego wartość to 638 247,34 zł. Realizowany w okresie od 01.10.2019 r.  
do 28.09.2021 r. w ramach programu ERASMUS + na lata 2014-2020. W 2021 r.  
wydatkowano kwotę 454 706,72 zł. Celem projektu było ułatwienie uczestnikom zdobycia 
nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji 
osobistych. Także poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji 
i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze oraz poszerzenie europejskiego 
wymiaru pracy szkoły. 

5. Projekt „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja" realizowany 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej na podstawie umowy 
nr 424/RPLU.12.04.00-06-0065/18-00 z dnia 30.09.2019 r. Jego wartość to 1 163 242,55 zł. 
W 2021 r. wydatkowano kwotę 304 606,84 zł. Realizowany w partnerstwie z Fundacją 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Plac Litewski 2, 20 – 080 
Lublin w okresie od 01.06.2020 r. do 30.08.2022 r. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada realizację 
kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów 
i nauczycieli, który obejmuje następujące formy: organizację zajęć specjalistycznych  
oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających 
szanse na rynku pracy, aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, realizacja staży zawodowych dla uczniów w przedsiębiorstwach, 
doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.  

6. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” to projekt, realizowany przez Zespół Szkół – Szkołę 
Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej w partnerstwie 
z Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lublinie oraz Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach. 
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy 
nr UDA-POWR.02.10.00-00-3006/20-00 z dnia 22.06.2020 r. Jego całkowita wartość 
wynosi 1 328 133,67 zł. W tym z UE 1 119 351,06 zł i obejmuje okres realizacji  
od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. W 2021 r. wydatkowano łącznie  372 962,10 zł. Celem 
projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 
szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy.  

7. Projekt „Innovative digitalized schools” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 
w Białej Podlaskiej na podstawie umowy nr 2020-1-RO01-KA229-080138_5 z dnia 
23.10.2020 r. Wartość projektu opiewa na kwotę 121 774,40 zł. Realizowany w okresie  
od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. w ramach Programu ERAZMUS+. W 2021 r.  
wydatkowano kwotę 19 273 zł. Celem projektu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań 
oraz podwyższenia kompetencji osobistych uczniów, poznanie historii, kultury i tradycji 
kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej 
kulturze oraz poszerzenie europejskiego wymiaru pracy szkoły. 
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8. Projekt „Fachowcy z Brzeskiej! – edycja 2” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 w Białej Podlaskiej na podstawie umowy nr 461/RPLU.12.04.00-06-0046/19-00 z dnia 
07.10.2020 r. Jego wartość opiewa na kwotę 4 987 393,78 zł. Realizowany w okresie  
od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. W 2021 r. wydatkowano  kwotę 2 529 586,87 zł. Celem 
projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 186 uczniów poprzez podniesienie jakości  
i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do wymogów rynku 
pracy w dwóch szkołach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2: Technikum nr 2 i Branżowej 
Szkole I Stopnia nr 2.  

9. Projekt „Ekonomik – szkoła przyszłości " realizowany w Zespole Szkół Zawodowych  
nr 1 w Białej Podlaskiej na podstawie umowy nr 460/RPLU.12.04.00-06-0044/19-00 z dnia 
07.10.2020 r.  Jego wartość to 3 389 861,32 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 506 280,72 
zł. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2021 r. do 30.09.2023 r. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest 
podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Zwiększone 
zostaną szanse na zatrudnienie 330 uczniów z Technikum nr 1 na lokalnym 
i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia.  

10. Projekt ,,Biała w chmurze”.  
Miasto Biała Podlaska, stawiając na nowoczesne metody nauczania i wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów, w 2021 r. rozpoczęło wdrażanie usługi Office 365 dla Edukacji. 
W ramach innowacyjnego projektu Biała w chmurze,  każdy uczeń i nauczyciel uzyskał 
dostęp do usługi Office 365 oraz możliwość bezpłatnej instalacji aplikacji pakietu Office  
w najnowszej wersji na  różnych sprzętach zarówno prywatnych jak i szkolnych.  
W ramach usługi użytkownicy otrzymali również, m.in. wirtualny dysk OneDrive, 
profesjonalną pocztę e-mail w domenie szkolnej, a także dostęp do wielu aplikacji 
edukacyjnych, tj. Microsoft Teams, Sway, Forms, OneNote. Projektem zostali objęci 
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez miasto Biała Podlaska, ale przede wszystkie dzieci i uczniowie uczęszczających  
do nich. 

Realizacja projektu Biała w chmurze miała za zadanie polepszenie warunków 
i sposobu nauczania dla uczniów, a także nauczycieli poprzez wprowadzenie 
nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Projekt ułatwił tworzenie sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli. Dzięki usłudze powstały międzyszkolne zespoły 
nauczycieli oraz dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.  

Realizacja projektu to także współpraca Miasta z firmą Microsoft oraz z Lubelskim 
Samorządowym Centrum Nauczycieli. Dzięki niej w 2021 r. zorganizowano m.in.: 
1) webinary dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji, 
2) szkolenia dla nauczycieli obejmujące wykorzystanie pakietu Microsoft 365, 
3) szkolenia rad pedagogicznych wdrażające obsługę pakietu Microsoft 365, 
4) szkolenia dla administratorów w szkołach i placówkach. 

 
SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

 
Aktywność ruchowa mieszkańców odbywa się w sposób zorganizowany  

oraz indywidualny. Na terenie Białej Podlaskiej w 2021 r. funkcjonowały w formie 
stowarzyszenia 22 uczniowskie kluby sportowe, 18 klubów sportowych wpisanych 
do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta, 2 kluby sportowe i 5 stowarzyszeń kultury 
fizycznej wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdecydowana większość klubów 
prowadzi działalność jednosekcyjną. Jedynie 2 kluby (AZS AWF i MKS „Żak”) prowadzą 
działalność wielosekcyjną. W 2021 r. zajęcia sportowe odbywały się przede wszystkim  
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w oparciu o bazę sportową szkół. Ponadto do dyspozycji mieszkańców udostępniono: boisko 
piłkarskie ze sztuczną trawą, kort tenisowy przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 
kompleks boisk piłkarskich przy ulicy Franciszka Zdanowskiego, otwarte boiska przy ulicach 
Wyzwolenia i Wincentego Witosa oraz wielofunkcyjne boisko wybudowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego przy ulicy Janowskiej.  

 
Tabela 23. Baza sportowa i rekreacyjna 

 Lokalizacja Istniejący rodzaj obiektu 

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

Sala gimnastyczna  
Sala zastępcza  
Boisko piłkarskie ze sztuczną trawą 

Szkoła Podstawowa nr 3  
ul. Sportowa 7 

Hala sportowa  
Sala gimnastyczna  
Boisko asfaltowe 

Szkoła Podstawowa nr 4 
ul. Stanisława Moniuszki 36 

Sala gimnastyczna  
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą 

Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi  
ul. Sidorska 30 

Hala sportowa  
Sala gimnastyczna  
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią  

Społeczna Szkoła Podstawowa 
ul. Mariana Langiewicza 44 

Boiska trawiaste 

Zespół Szkół 
ul. Zygmunta Augusta 2 

Hala sportowa  
Boisko piłkarskie 
Bieżnia szutrowa  
Boiska „Orlik 2012” (w okresie zimowym 
lodowisko) 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 

Sala gimnastyczna  

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
ul. Leszczynowa 16 

2 sale gimnastyczne  
Bieżnia szutrowa  
Boisko piłkarskie i boiska asfaltowe 
Boiska „Orlik 2012” (w okresie zimowym 
lodowisko) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 
ul. Gabriela Narutowicza 41 

Sala gimnastyczna  
Boiska „Orlik 2012” 

I Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
ul. J. I. Kraszewskiego 1 

Sala gimnastyczna  
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 
Boisko trawiaste 
Pływalnia kryta 

IV Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 
ul. Akademicka 8 

Hala sportowa  
Boisko trawiaste i asfaltowe 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  
ul. Brzeska 71 

Sala gimnastyczna  
Boisko trawiaste i asfaltowe 
Bieżnia  
Ścianka wspinaczkowa 

Zespół Szkół ZDZ 
Aleja Jana Pawła II 97   

Sala gimnastyczna  
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UKS „TOP-54” boiska miejskie przy ul. 
Franciszka Zdanowskiego 

5 boisk piłkarskich 

Zakład Gospodarki Lokalowej 
stadion miejski ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 38 

Boisko piłkarskie ze sztuczną trawą 
2 korty tenisowe 

Miasto Biała Podlaska 

Tereny rekreacyjne w dolinie Krzny, 
Park Radziwiłłowski i Zofii Las, park XX-lecia, 
ścieżki rowerowe, boiska przy ulicach:  
W. Witosa, Wyzwolenia, Janowskiej, elementy 
siłowni napowietrznej obok bazaru przy al. 
Tysiąclecia. 

 
Miasto wspierało organizację szkolenia sportowego, organizację imprez sportowych 

i rekreacyjnych oraz przygotowanie obiektów sportowych do organizacji imprez w ramach 
ogłoszonego otwartego konkursu ofert.  

Przekazano w ramach dotacji kwotę 120 000 zł AP „TOP-54” na przygotowanie boisk 
piłkarskich przy ulicy Franciszka Zdanowskiego do organizacji imprez sportowych. 
Wydatkowano również kwotę 6 000 zł na koszenie otwartych boisk piłkarskich przy ulicach 
Wincentego Witosa i Wyzwolenia. 

W ramach przyznanych dotacji wykorzystano kwotę 1 340 519 zł przez uczniowskie 
kluby sportowe i kluby sportowe na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej  
pn.: „Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych kategoriach wiekowych 
oraz wspieranie udziału i organizacji imprez sportowych, w tym z udziałem osób 
niepełnosprawnych”. Poniesiono koszty związane z zakupem pucharów i nagród 
na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska, stroje 
sportowe do programu SMOK – Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki  
oraz wpisowe na bieg Tropem Wilczym na ogólną kwotę 25 781,96 zł. 

Wspierano również wyróżniających się osiągnięciami sportowymi zawodników 
i ich trenerów. Prezydent Miasta przyznał 30 zawodnikom stypendia sportowe na kwotę  
98 100 zł oraz 5 trenerom nagrody pieniężne na ogólną kwotę 9 000 zł. Stypendia sportowe 
zostały przyznane medalistom mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. 

Wspólnie z polskimi związkami sportowymi realizowane były w ramach zajęć 
pozalekcyjnych programy wspierające rozwój młodych sportowców i popularyzację 
poszczególnych dyscyplin sportowych: 

1) SMOK – Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki, 
2) AMO – Akademia Młodych Orłów w piłce nożnej, 
3) SOS – Siatkarski Ośrodek Szkolny, 
4) LDK – Lekkoatletyka Dla Każdego, 
5) OSzwPR – Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej. 

Głównymi wydarzeniami sportowymi w 2021 r. były: 
1) Mecze I ligi piłki ręcznej mężczyzn KS AZS AWF w Hali widowiskowo-sportowej Filii 

AWF, 
2) Mecze 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów młodszych w piłce ręcznej chłopców UKS 

„Olimpia” w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. 
W ramach działań w Systemie Sportu Młodzieżowego miasto zostało sklasyfikowane  

na 5 miejscu w Województwie Lubelskim w klasyfikacji powiatów. Na wynik ten złożyły  
się punkty zdobyte przez kluby i sekcje. 
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Tabela 24. Klasyfikacja klubów sportowych 
Lp. Nazwa klubu Dyscyplina Punkty 
1. KS AZS-AWF Biała Podlaska podnoszenie ciężarów, LA 201,25 
2. MKS Żak Biała Podlaska akrobatyka, TKD, LA 99,00 

3. BSK Kadet Biała Podlaska koszykówka M 34,47 
4. UKS Pionier PSW Biała Podlaska piłka nożna K 29,14 
5. UKS Olimpia Biała Podlaska piłka ręczna M 29,10 
6 AP Top-54 Biała Podlaska piłka nożna M 21,46 
7. UKS Serbinów Biała Podlaska piłka siatkowa M 19,00 
8. UKS Jagiellończyk Biała Podlaska piłka siatkowa K 15,00 
9. SKS Szóstka piłka siatkowa K 6,00 

10. Bialski Klub Karate Kyokushin karate kyokushin 2,00 
 RAZEM 456,42 

 
Tabela 25. Klasyfikacja sekcji sportowych 

Lp. Nazwa sekcji Dyscyplina Punkty 
1. KS AZS-AWF Biała Podlaska podnoszenie ciężarów 106,00 
2. KS AZS-AWF Biała Podlaska lekka atletyka 95,25 
3. MKS Żak Biała Podlaska lekka atletyka 37,00 
4. MKS Żak Biała Podlaska akrobatyka 32,00 
5. MKS Żak Biała Podlaska taekwondo ITF 30,00 
6. BSK Kadet Biała Podlaska koszykówka M 34,47 
7. UKS Pionier PSW Biała Podlaska piłka nożna K 29,14 
8. UKS Olimpia Biała Podlaska piłka ręczna M 29,10 
9. AP Top-54 Biała Podlaska piłka nożna M 21,46 

10. UKS Serbinów Biała Podlaska piłka siatkowa M 19,00 

11. UKS Jagiellończyk Biała Podlaska piłka siatkowa K 15,00 

12. SKS Szóstka piłka siatkowa K 6,00 

13. Bialski Klub Karate Kyokushin karate kyokushin 2,00 
                                                                                                             RAZEM 456,42 

 
Szczególnie ważną rolę odgrywa działalność Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego, 

który organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży wszystkich bialskich szkół w ramach Igrzysk 
Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady. Zawody organizowane są na szczeblu 
miasta, rejonu oraz wojewódzkim w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych przez cały rok 
szkolny. W imprezach tych z powodu pandemii wzięła udział ograniczona liczba  uczestników. 

Ze środków Gminy Miejskiej Biała Podlaska w ramach realizacji zadań statutowych 
w zakresie turystyki poniesiono koszty składki członkowskiej do Lubelskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej w wysokości 5 000 zł. W ramach otwartego konkursu ofert 
przekazano trzem stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu promocji turystyki 
i organizacji imprez turystycznych dotację w wysokości 22 000 zł. 
 
BIALSKIE CENTRUM KULTURY IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO 
 

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego jest samorządową instytucją 
kultury prowadzącą działalność społeczno-kulturalną mającą na celu edukację 
i upowszechnianie wśród mieszkańców miasta Biała Podlaska szeroko pojętej kultury. 
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Na wsparcie realizacji zadań edukacyjnych złożono 5 wniosków do MKiDN i NCK 
na wsparcie realizacji kulturalnych zadań instytucji, z których jeden otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 21 000 zł w ramach programu „Kultura i interwencje 2021” z przeznaczeniem 
na organizację „Parku Sztuki – działania artystyczne w przestrzeni”. W listopadzie 
przygotowano 4 wnioski do MKiDN na wsparcie realizacji zadań, które zaplanowano w 2022 r. 
z edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń oraz doposażenia w merytoryczny sprzęt 
komputerowy pracowni instytucji. 

W pierwszym półroczu 2021 r. program artystyczny budowano na bazie zespołów 
i kół artystycznych. Wydarzenia odbywały się w formule online, bez udziału publiczności. 
Ograniczoną działalność miały również stałe koła artystyczne. W kolejnych okresach 2021 r. 
prowadzono zorganizowane zajęcia stacjonarne we wszystkich kołach artystycznych  
oraz zrealizowano kilkanaście ciekawych wydarzeń i imprez artystycznych, a w czasie wakacji 
organizowano wyjazdy na obozy, plenery i warsztaty artystyczne.  

W 2021 r. wychowankowie Centrum uczestniczyli w konkursach wojewódzkich  
i ogólnopolskich, które w zdecydowanej większości organizowane były w formule online, 
na których zostały zdobyte liczne nagrody i wyróżnienia. Brali udział między innymi w: 

1) 3. Ogólnopolskim Turnieju Tańca Współczesnego (15 tytułów zdobyli wychowankowie 
zespołu Dance Academy Studio), 

2) 12. Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła Mistrzów Inspiracją 
Współczesnej Fotografii” (1 nagrodę i wyróżnienie zdobyła młodzież Koła 
Fotograficznego „Migawka”), 

3) 19. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza 
oraz poetów awangardy lubelskiej” (wyróżnienie zdobyli wychowankowie Pracowni 
PIKSEL), 

4) 7. Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci „Oko 
Kalejdoskopu Poznań 2020” (spośród wybranych 190 filmów zakwalifikowano  
do przeglądu 23 filmy animowane z Pracowni „PIKSEL”, a film „I’am blue” z Pracowni 
„PIKSEL” znalazł się w opisie jednej z nagrodzonych recenzji filmowych), 

5) Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Hej, przygodo!” w Raciborzu (nagrodę zdobyła 
wychowanka Pracowni „PIKSEL”), 

6) Konkursie Międzynarodowym „Samochód marzeń 2021” (3 miejsce zdobyła 
wychowanka Akademii Sztuk Plastycznych), 

7) 13. Ogólnopolskim konkursie na komiks „Podróże Koziołka Matołka” (wyróżnienie 
zdobyła wychowanka Akademii Sztuk Plastycznych), 

8) wojewódzkich eliminacjach 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (3 pierwsze 
miejsca i 2 wyróżnienia zdobyli wychowankowie Teatru Małych Form „Sylaba”), 

9) Ogólnopolskim Konkursie plastyczno-technicznym „Nasz wiatrak – nasze dziedzictwo” 
(1 miejsce zdobyła wychowanka Akademii Sztuk Plastycznych), 

10) Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zielone Miasto Marzeń” (dwa 
1 miejsca zdobyli wychowankowie Akademii Sztuk Plastycznych), 

11) XIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją 
Współczesnej Fotografii” (2 miejsce i wyróżnienie zdobyli wychowankowie Koła 
Fotograficznego). 
W drugim kwartale i drugim półroczu 2021 r. zorganizowano kilka ciekawych 

wydarzeń z udziałem publiczności: 
1) „Zaczarowany świat operetki i musicalu”– koncert z okazji Dnia Mamy,  
2) Festiwal Piosenki Dziecięcej PIASTUŚ, prezentacja grup działających przy Bialskim 

Centrum Kultury,  
3) 2. Bialski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 3 koncerty, 
4) Turniej Tańca „Dance Academy Studio”,  
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5) Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasiacy”,  
6) Sobótki „Baśń o Nocy Świętojańskiej”, 
7) Festyn edukacyjno-rekreacyjny dla seniorów „Zdrowy i bezpieczny senior – lato  

nie tylko z komarami…”, 
8) Kino plenerowe i letnie koncerty w lipcu i sierpniu, 
9) Koncert charytatywny na rzecz stowarzyszenia „Wspólny Świat” w ramach budżetu 

obywatelskiego, 
10) 3. Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego, 
11) 12. edycja Parku Sztuki, 
12) Zaduszki artystyczne, 
13) Widowisko mikołajkowe „Dziewczynka z zapałkami”. 

 
Tabela 26. Formy  artystyczne prowadzące stałą działalność 

 
Znacząca działalność BCK to organizacja wydarzeń artystycznych z udziałem 

amatorskich zespołów z miasta i regionu oraz zapraszanie zespołów profesjonalnych.  
W 2021 r. zorganizowanych zostało 14 wystaw w Galerii Podlaskiej oraz 5 wystaw 

fotograficznych w Galerii 1 Piętro Strefa Sztuki. Zaproszeni artyści prezentowali swoje zbiory, 
popularyzując sztukę współczesną i fotografię. W czasie obowiązywania zakazu organizacji 
wystaw i wernisaży pracownicy Galerii aktywnie prowadzili wirtualne działania artystyczne, 
np. „Jak narysować człowieka” oraz luźne rozmowy dotyczące historii sztuki. W czerwcu 
Galeria przygotowała program spotkań z artystami pod hasłem „Niedziele z Galerią”.  

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Białej Podlaskiej prowadziło 
działalność informacyjną oraz promocyjną. Gromadziło, opracowywało i przekazywało także 
informacje o atrakcjach Białej Podlaskiej i okolic.  

Odwiedzający, ale też potencjalni zainteresowani przyjazdami do naszego miasta 
i okolicy, poprzedzali swoje wizyty licznymi zapytaniami, które dotyczyły m.in. infrastruktury 
turystycznej – noclegowej i gastronomicznej, atrakcji turystycznych, połączeń 
komunikacyjnych, oferty kulturalnej czy rekomendowanych miejsc.  

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Białej Podlaskiej prowadziło  
w 2021 r. działalność informacyjną, wydawniczą oraz promocyjną.. Centrum przygotowywało  
audycję na antenie Katolickiego Radia Podlasie pt. „Na Scenie i Estradzie”. Magazyn BCK 
realizowany „na żywo” – to blisko półtoragodzinne programy emitowane w sobotnie wieczory, 
w których były prezentowane najciekawsze inicjatywy i wydarzenia kulturalne, odbywające się 
w Białej Podlaskiej. Prowadzono wywiady z twórcami, organizatorami i mecenasami kultury. 
Zapraszano radiosłuchaczy do udziału w festiwalach, konkursach i imprezach organizowanych 
w Białej Podlaskiej oraz promowano nowości wydawnicze dotyczące miasta i jego historii. 

W 2021 r. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej przygotowało cykliczne 
imprezy – Jarmark Michałowy oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. Zorganizowało także Rajd 
Rowerowy im. J. I. Kraszewskiego z Białej Podlaskiej do Romanowa. Impreza zgromadziła 
125 uczestników naszego miasta. 

Jarmarki Świąteczne to wydarzenia wystawienniczo–handlowe promujące produkty 
wytwarzane tradycyjnymi metodami oraz pielęgnujące tradycję, sztukę ludową, rękodzieło 
artystyczne, którym towarzyszą prezentacje artystyczne lokalnych oraz zaproszonych artystów. 
Jarmarki cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Białej Podlaskiej. W 2021 r. 

Lp. Nazwa formy artystycznej Liczba 
1. Pozostałe formy wspierane przez Bialskie Centrum Kultury 12 
2. Zespoły muzyczne, wokalne, taneczne 10 
3. Koła plastyczne, fotograficzne i komputerowe 7  
4. Zespoły i grupy teatralne prowadzące stałą działalność 5 
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gościem specjalnym Jarmarku Bożonarodzeniowego było Polskie Stowarzyszenie Flisaków 
Pienińskich na rzece Dunajec. Jarmark Michałowy towarzyszący Dniom Patrona Miasta  
Św. Michała Archanioła, odbył się 11.09.2021 r. i wzięło w nim udział blisko pięćdziesięciu 
zaproszonych przez CITiK wystawców.  
         
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
 

Głównym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, przechowywanie  
i udostępnianie materiałów bibliotecznych. 2021 r. był dla funkcjonowania Miejskiej Biblioteki 
Publicznej dużym wyzwaniem i spowodował, że większość działań, takich jak zajęcia  
dla dzieci i młodzieży, czy spotkania z autorami w tym okresie przeniosła się do internetu.  

W 2021 r. do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej włączono 6 065 egzemplarzy 
wydawnictw (książek, roczników czasopism i bibliografii, wydawnictw kartograficznych, 
publikacji statystycznych, zbiorów multimedialnych), w tym: z zakupu – 5 034 egzemplarzy, 
pozostałe wpływy to dary i inny sposób wpływu (w tym za zagubione) 1 031.  

Miejska sieć bibliotek publicznych w 2021 r. oferowała swoim czytelnikom dostęp 
do 6 tytułów czasopism z prenumeraty bieżącej oraz 9 w formie elektronicznej.  

Systematycznie rozwijano zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej (BBC), w 2021 r. 
opublikowano 2 453 nowych publikacji. W 2021 r. BBC liczyła 16 354 publikacji. W okresie 
styczeń – grudzień 2021 r. odnotowano 5 013 131 odwiedzin strony BBC. Liczba pobrań 
publikacji z własnej biblioteki cyfrowej – ogółem: 933 710, w tym w 2021 r.: 152 741. Liczba 
wejść do BBC ogółem: 21 672 149, w tym w 2021 r.: 5 034 779. 

Do elektronicznej bazy bibliografii regionalnej artykułów zarchiwizowanych w dziale 
regionalnym wprowadzono łącznie 6 028 nowych rekordów, a 7 043 zmodyfikowano. 

Dział Wiedzy o Regionie pozyskał do swoich zbiorów, jako dary:  
1) książki i roczniki czasopism – 287 sztuk, które zostały wpisane do inwentarza 

biblioteki,  
2) czasopisma regionalne – ponad 400 egzemplarzy (kwartalników, miesięczników, 

tygodników), zarejestrowane w bazie czasopism biblioteki. 
W 2021 r. w wypożyczalniach miejskiej sieci bibliotek publicznych zarejestrowano 10 

109 stałych czytelników. Odnotowano 82 650 odwiedzin. Wypożyczono 268 452 woluminów 
zbiorów. W systemie udostępnień prezencyjnych w placówkach bibliotecznych miejskiej sieci 
zanotowano łącznie 10 462 odwiedzin, udostępniono ogółem 32 403 jednostek 
inwentarzowych zbiorów. Z internetu, baz danych, komputera skorzystało 1 347 osób, 
udzielono 16 296 informacji. 

Z zasobów edukacyjnych Multicentrum w trybie stacjonarnym oraz online skorzystało 
łącznie 2 158 osób. W zajęciach w trybie online wzięło udział 3 680 użytkowników  
i zarejestrowano 148 917 wizyt na stronie internetowej, natomiast zasięg w serwisie Facebook 
wyniósł 864 870 (878 postów). 

Łącznie we wszystkich agendach MBP w zajęciach edukacyjnych, warsztatach  
i imprezach w trybie stacjonarnym wzięło udział 5 990 osób. 

W 2021 r. udzielono 165 konsultacji i porad warsztatowych pracownikom bibliotek. 
Prowadzono działalność na rzecz miejsko-powiatowej sieci bibliotek, zorganizowano  
16 szkoleń adresowanych do bibliotekarzy. 
 Do największych, zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, upowszechnieniowych, 
promocyjnych oraz działań ogólnych biblioteki należy zaliczyć:  

1) „Lekcje historii o 34 Pułku Piechoty” – prelekcje online dr. Pawła Borka, 
2) realizacja projektu „Rozczytać Emocje” w ramach XXII Bialskich Dni Książki 

Dziecięcej – spotkania autorskie online, 
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3) „Dzień Dziecka” w Bibliotece „Barwnej” – zajęcia ruchowe i edukacyjne w Parku 
Radziwiłłowskim, 

4) „Czytające Soboty w Barwnej” – stacjonarnie i online (24 spotkania, w tym 21  
w formule online), 

5) „Barwne wakacje z biblioteką”, 
6) realizacja projektu „Kreatywni(e) w bibliotece” skierowanego do bibliotekarzy  

z terenu miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego, 
7) spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki „Księgołap” organizowanego 

co miesiąc w formule online, 
8) organizacja pokazu multimedialnego z okazji Święta 34 Pułku Piechoty, przed 

budynkiem biblioteki, 
9) konferencja naukowa pt. „34 Pułk Piechoty i miasto Biała Podlaska w latach 1919  

-1939. Wspólne dzieje”, 
10) cykl „Pasjonaci z sąsiedztwa” prezentujący ciekawych mieszkańców miasta i ich pasje, 

realizowany przez Filię nr 1, 
11) nawiązanie współpracy z WBP w Lublinie w zakresie udostępniania książek online 

na platformie „Legimi”, 
12) cykl wakacyjny z teatrzykiem Kamishibai pt. „Legendy Podlaskie”, 
13) film z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich”, 
14) film z okazji „Światowego Dnia Poezji”, 
15) „Narodowe Czytanie” X. Jubileuszowa edycja – 04.09.2021 r., 
16) „Noc Bibliotek” pod hasłem „Czytanie wzmacnia” – 08-09.10.2021 r., 
17) organizacja i prowadzenie spotkań Klubu Genealogicznego „W poszukiwaniu korzeni”, 
18) udział MBP w „Jarmarku Michałowym” – 11.09.2021 r., 
19) udział MBP w „Podlaskich Spotkaniach Literackich” – 16-23.10.2021 r., 
20) udział MBP w „Jarmarku Bożonarodzeniowym” – 18.12.2021 r. 

Wydano drukiem: 
1) „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” nr 1, 2, 3, 4/2021, 
2) „Rocznik Bialskopodlaski”, Tom XXIX, 2021, 
3) „Znani i nieznani. Biografie bialczan, naszych babć i dziadków”, Biała Podlaska 2021, 
4) P. Borek, „9 Dywizja Piechoty i południowe Podlasie w wojnie polsko-sowieckiej 

(1919-1920)”, Biała Podlaska 2021, 
5) P. Kowieski, „Moje nieba”, Biała Podlaska 2021. 

Zrealizowano dwa projekty grantowe: 
1) projekt „Rozczytać Emocje” projekt dofinansowany z MKiDN – wartość projektu 

14 700  zł, pozyskana kwota dofinansowania: 5 000 zł, 
2) projekt „Kreatywni(e)” w bibliotece – projekt dofinansowany z MKiDN – wartość 

projektu: 15 000 zł, pozyskana kwota dofinansowania: 5 100 zł. 
 

MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA 
 

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej jest samorządową instytucją 
kultury, której zadaniem jest gromadzenie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury  
w zakresie sztuki, etnografii, archeologii, historii oraz prowadzenie badań naukowych 
 i działalności oświatowej w zakresie wyżej wymienionych dziedzin. 

W 2021 r. do zbiorów muzeum pozyskano 658 eksponatów na kwotę 36 220 zł,  
w tym: zakupy – 647 szt. na kwotę 35 730 zł, dary i przekazy – 11 szt. na kwotę 490 zł.  
Do księgozbioru naukowego muzeum pozyskano 72 egzemplarze książek i 11 egzemplarzy 
czasopism. 
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Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej od lat włącza  
się w międzynarodową akcję „Noc Muzeów”, która w 2021 r. odbyła się 15 maja. Z tej okazji 
przygotowano szereg atrakcji dla odwiedzających placówkę. Oprócz wystaw stałych można 
było obejrzeć nowo otwarte wystawy czasowe: „Medal – mała forma rzeźbiarska”, prace 
Krystyny Dyrdy–Kortyki oraz wystawę „Z papierem przez dwa tysiąclecia”, ze zbiorów 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju i wziąć udział w warsztatach czerpania papieru. 
Tej nocy zwiedzającym udostępniono, zamkniętą na co dzień, kaplicę zamkową.  

Muzeum tradycyjnie wzięło udział w ogólnopolskiej akcji MKiDN „60 +Kultura” 
skierowanej do seniorów  –  „Weekend Seniora z Kulturą”, jak i Jarmarku Michałowym 
organizowanym w ramach obchodów Dni Patrona Miasta Biała Podlaska. 

Prowadzono badania archeologiczne na terenie Zespołu pałacowo–parkowego 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej z tych badań. 
Prowadzono także ratownicze i sondażowe badania wykopaliskowe na obiektach 
archeologicznych zagrożonych zniszczeniem wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej 
z tych badań.  

W 2021 r. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zrealizowało 8 wystaw 
czasowych:  

1)  „Kobiecość. Spojrzenie artystów”, 
2) „Twarz Matki” Stanisław Baj, 
3) „Z papierem przez dwa tysiąclecia”, 
4) „Zaczerpnięte inspiracje”, 
5) „Medal – mała forma rzeźbiarska”, 
6) „Moja przygoda w muzeum”, 
7) „Grafiki” Stanisław Baj, 
8) „Lata 20… Lata 30… Biała Podlaska i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu 

międzywojennym”. 
W dniu 12 września 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji Lotniczych 

Południowego Podlasia zlokalizowanej przy ul. Sidorskiej 23 w Białej Podlaskiej, 
dofinansowanej z budżetu obywatelskiego.   

Prowadzono kwerendy na potrzeby planowanej wystawy: „Marian Gadzalski. Konie”, 
„Lata 20… Lata 30… Biała Podlaska i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym”, 
„Oto ja Służebnica Pańska…” Ikony ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej. Kontynuowano prace przy wystawach stałych: „Biała za czasów Radziwiłłów”, 
„Ikona  –  święta tajemnica”, „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX w.” 
Opracowano przekazany przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku w depozyt zbiór 
34 ikon w celu wydania pisemnej opinii na temat zabytkowego charakteru obiektów 
i ich wartości materialnej. 

Na potrzeby projektu utworzenia bazy kulturalno-edukacyjnej przeprowadzono 
kwerendy w zbiorach własnych i Archiwum Fotograficznym oraz w zbiorach historycznych dla 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego. Przeprowadzono kwerendy także w zbiorach 
własnych dla Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
na potrzeby wystawy czasowej „Tygiel kultur” oraz na potrzeby wystawy czasowej 
organizowanej przez muzeum – „Lata 20… Lata 30… Biała Podlaska i jej mieszkańcy  
w dwudziestoleciu międzywojennym”. 

Opracowywano i zredagowano materiały tekstowe i fotograficzne do publikacji 
promującej wystawę „Medal – mała forma rzeźbiarska”. Przygotowano prezentację  
pt. „Otwarcie wystaw stałych w zmodernizowanych wnętrzach Muzeum Południowego 
Podlasia w Białej Podlaskiej” do plebiscytu na Historyczne Wydarzenie Roku. Przygotowano 
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prezentację dotyczącą muzeum na konkurs „Najlepszy produkt turystyczny województwa 
lubelskiego 2021”. 

Wykonano digitalizację 922 obiektów (466 ikony, 32 etnografia, 7 historia, 257 sztuka, 
22 archeologia, 138 numizmatyka) 68 fotografii (25 etnografia – stroje ludowe, 43 historia). 
Opracowano materiały graficzne na potrzeby poszczególnych działów wg. zapotrzebowania 
Wprowadzono dane z kart ewidencji ikon do systemu Muzeo. 

Z oferty stacjonarnej Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w 2021 r. 
skorzystało 5 477 osób, wystawy czasowe zwiedziło 2 569 osób, natomiast 2 908 osób 
skorzystało z pozostałych ofert muzeum. 

W związku z epidemią Covid-19 i zamknięciem placówki w dniach: 1.01-31.01.2021r. 
oraz 20.03 – 3.05. 2021 r. część zadań i programów edukacyjnych realizowane były poprzez 
stronę internetową i Facebook.  

Zorganizowano finisaż wystawy Krystyny Dyrdy – Kortyki: „Zaczerpnięte inspiracje” 
na profilu fb muzeum – „ Artystka o sobie”. 

Przeprowadzono następujące konkursy: 
1) „Mój region” –  konkurs historyczny, 
2) „Moja przygoda w muzeum 2021” – konkurs plastyczny. 
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy miejskiej  

i powiatu Biała Podlaska oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ośrodek 
wykonuje zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie, a także zadania gminy i powiatu 
określone uchwałami Rady Miasta Biała Podlaska, zadania wynikające z porozumień i umów 
zawartych z innymi podmiotami oraz zadania wyznaczone przez Prezydenta Miasta Biała 
Podlaska. W MOPS funkcjonują następujące działy: Pomocy Środowiskowej, Świadczeń 
Rodzinnych i Socjalnych, Realizacji Świadczeń i Analiz, Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, 
Finansowo–Księgowy, Administracyjny i Kadr i samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania 
negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
funkcjonują: 

1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  
2) Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Pomoc społeczna polegała w szczególności na: 
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 
2) pracy socjalnej, 
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy 

społecznej, 
5) realizacji zadań wynikających z rozpoznanych potrzeb społecznych, 
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 
 

Wydatki na zadania realizowane przez MOPS w 2021 r. 
 
Tabela 27. Wydatki z podziałem na formy wsparcia, źródło opracowanie własne MOPS  
w Białej Podlaskiej   

Lp. Forma wsparcia 
Wydatek  
w 2021 r. 

 % udziału 
ogółem 

1. 
Dowóz do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2. 
osób niepełnosprawnych 536,00 0,00 
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2. Program "Wspieraj seniora"  1 482,90 0,00 

3. 
Projekt "Mój dom – kompleksowy program wsparcia 
wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski" 6 600,00 0,01 

4. 
Wynagrodzenia opiekunów za sprawowanie opieki 
i ich obsługa 16 111,74 0,02 

5. Dodatki energetyczne i ich obsługa 34 111,80 0,04 
6. Świadczenia programu "Dobry start" i ich obsługa 34 850,00 0,04 

7. 
Utrzymanie mieszkania chronionego i budynku 
przeznaczonego na rodzinny dom dziecka 44 108,20 0,05 

8. 
Świadczenia osobom pełnoletnim po opuszczeniu 
placówki opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego lub zakładu poprawczego 65 600,29 0,07 

9. Pomoc dla cudzoziemców 96 690,00 0,10 

10. 
Projekt "Centrum Wspierania Rodziny i Usług 
Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska" 108 085,13 0,12 

11. 
Rozliczenia z lat ubiegłych – nienależnie pobrane 
świadczenia w latach ubiegłych z dotacji wojewody 
lubelskiego 109 503,24 0,12 

12. 
Funkcjonowanie i utrzymanie noclegowni 
i ogrzewalni dla bezdomnych 182 408,82 0,20 

13. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 233 372,01 0,25 

14. 

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz obsługa 
organizacyjno – techniczna Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w Białej Podlaskiej 233 590,34 0,25 

15. Pomoc materialna dla uczniów 239 146,40 0,26 
16. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 255 248,74 0,28 
17. Zasiłki celowe, pomoc w naturze i sprawienie pogrzebu 259 508,99 0,28 

18. 
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
innych jednostek samorządu terytorialnego 276 615,53 0,30 

19. 
Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców 
(w tym wydatki ponoszone na wydanie decyzji) 285 313,16 0,31 

20. Asystenci rodzin  368 386,82 0,40 
21. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z pomocy społecznej 449 715,00 0,49 

22. 
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na 
dzieci w rodzinach zastępczych i ich obsługa 474 876,86 0,52 

23. Zasiłki okresowe 475 320,69 0,52 

24. 
Funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Zespołu d/s 
Orzekania o Niepełnosprawności 481 131,31 0,52 

25. 
Świadczenia osobom posiadającym Kartę Polaka 
i ich obsługa 513 486,60 0,56 

26. 
Projekt "Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji  
i integracji społeczno- zawodowej w mieście Biała 
Podlaska" 594 715,79 0,65 

27. Zasiłki stałe  903 843,38 0,98 

28. 
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego świadczeniobiorców 995 276,97 1,08 
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29. Dodatki mieszkaniowe 1 123 687,85 1,22 
30. Pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej 1 629 250,07 1,77 

31. 
Świadczenia, usługi i wynagrodzenia rodzinom 
zastępczym oraz osobom zatrudnionym do pomocy 1 692 798,83 1,84 

32. Funkcjonowanie i utrzymanie MOPS 3 113 164,99 3,38 

33. 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, świadczenia "Za życiem" i ich obsługa 18 143 966,53 19,69 

34. Świadczenia wychowawcze i ich obsługa 58 713 385,19 63,71 
 RAZEM 92 155 890,17 100,00 

 
Tabela 28. Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania objęte budżetowym planem 
finansowym. Źródło: Opracowanie własne MOPS w Białej Podlaskiej 

Lp. Wyszczególnienie finansowania zadań  
Wartość w 

2021 r. 
% udziału 

ogółem 

1. Zadania realizowane przez MOPS 
1.1. Środki własne Miasta Biała Podlaska , w tym: 8 718 619,10 9,13 

  1) zadania własne gminy i powiatu  8 609 115,86 9,02 
2) zadania własne rządowe gminy i powiatu 109 503,24 0,11 

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 82 474 233,87 86,38 

  
1) zadania własne gminy i powiatu 2 564 518,80 2,69 
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
i inne zadania zlecone gminie i powiatowi ustawami 79 909 715,07 83,70 

1.3. Środki z budżetu Unii Europejskiej, w tym: 588 913,45 0,62 
  1) zadania własne gminy 588 913,45 0,62 

1.4. Środki z Funduszu Pracy, w tym: 12 458,16 0,01 
  1) zadania własne gminy 12 458,16 0,01 

1.5. 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
w tym: 2 018,90 0,00 

  1) zadania własne gminy 2 018,90 0,00 

1.6. 
Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym: 359 646,69 0,38 

  
1) zadania gminne i powiatowe realizowane 
w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 359 646,69 0,38 

RAZEM 92 155 890,17 96,52 

2. Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPS 
2.1. Środki własne Miasta Biała Podlaska , w tym: 1 734 917,02 1,82 

  1) zadania własne gminy i powiatu 1 734 917,02 1,82 
2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 1 058 510,00 1,11 

  
1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne 
zadania zlecone gminie 1 058 510,00 1,11 

2.3. Środki z budżetu Unii Europejskiej, w tym: 466 288,00 0,49 
  1) zadania własne gminy 466 288,00 0,49 

2.4. 
Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym: 60 267,50 0,06 
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1) zadania powiatowe realizowane w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego 60 267,50 0,06 

RAZEM 3 319 982,52 3,48 
OGÓŁEM 95 475 872,69 100,00 

 

Szczegółowe informacje z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przedstawione są w sprawozdaniu za 2021 r. 

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
 

W skład Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej wchodzą: 
1) Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata”,  
2) Żłobek Miejski „Akademia Małego Odkrywcy”. 
Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata” przy ulicy Janowskiej 22 dysponuje  

146 miejscami. Żłobek Miejski „Akademia Małego Odkrywcy” przy ulicy Leszczynowej 16 
przeznaczony jest dla 70 dzieci, przy czym 1 miejsce zarezerwowano dla dziecka  
z niepełnosprawnością. Żłobki spełniają nowoczesne standardy i zapewniają opiekę nad 
dziećmi w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat. Każda z grup posiada funkcjonalne, 
przestrzenne pomieszczenia do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych  
i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny każdego dziecka, właściwy  
do wieku. Sale są bogato wyposażone w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, zabawki, 
kąciki zabaw. Żłobki wyposażone są w sale doświadczania świata, sale zabaw  
z interaktywną podłogą dydaktyczną przeznaczoną do zabaw ruchowych, gier edukacyjnych  
i ćwiczeń. W 2021 r. w placówce przy ul. Leszczynowej 16 rozpoczęto tworzenie gabinetu 
integracji sensorycznej (SI). W każdej grupie wyodrębnione jest przestrzenne pomieszczenie  
do odpoczynku dzieci. Placówki posiadają klimatyzację, nowoczesne i bezpieczne place 
zabaw, parkingi, teren wokół nich jest ogrodzony, stale monitorowany. W żłobku przy  
ul. Janowskiej 22 dokonano montażu kolejnego dźwigu towarowego, podnosząc przy tym 
komfort i bezpieczeństwo pracy. Ponadto w 2021 r. przy współpracy z SGGW  
w Warszawie Żłobki realizowały ogólnopolski projekt edukacyjny „Bio dla mamy i dziecka”, 
w ramach którego  pozyskano mini granty na zakup żywności ekologicznej dla dzieci. Każdego 
roku miasto Biała Podlaska ubiega się o środki finansowe na tworzenie nowych miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 i ich funkcjonowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. W 2021 r. pozyskano na ten cel 105 840 zł. Dodatkowo z budżetu Wojewody 
Lubelskiego została przekazana dotacja celowa w kwocie 112 320 zł na dofinansowanie zadań 
własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU C 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu C w Białej Podlaskiej jest jednostką 
organizacyjną Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Dysponuje 30 miejscami dziennego pobytu  
i zapewnia wsparcie społeczne osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych. W 2021 r. ze wsparcia w ŚDS korzystało 39 uczestników. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wynosił 7 osób, w przeliczeniu na etaty 5,75. 
Budżet na realizację zadań statutowych w 2021 r. stanowił kwotę 645 621,00 zł, były to środki 
pochodzące w całości z budżetu państwa.  



 

  51 

 Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej jest 
osiągnięcie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej 
samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych, wzrost poziomu funkcjonowania osób, 
przy jednoczesnym pozostawaniu w naturalnym środowisku zamieszkania. Ten cel realizowany 
jest między innymi poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych 
treningów umiejętności społecznych, terapii zajęciowej, poradnictwa socjalnego, aktywizacji 
ruchowej, pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych i załatwianiu spraw 
urzędowych oraz zajęć edukacyjnych. Prowadzona terapia zajęciowa i rehabilitacja wpływają 
na poprawę w zakresie uspołecznienia uczestników, wzmacniają ich umiejętności życiowe. 
Dzięki prowadzonym zajęciom wyrównane są deficyty spowodowane chorobą, a korzystający 
z terapii nabywają wiele umiejętności, które pozwalają im uczestniczyć w życiu społecznym  
i rodzinnym.  
 
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Sp. z o.o. 
 

W 2021 r. spółka świadczyła usługi przewozowe na podstawie zawartej w dniu 
18.12.2017 r. umowy nr Km.7240.18.2017.PL5 z Gminą Miejską Biała Podlaska,  
w przedmiocie wykonywania usług autobusowego transportu publicznego na liniach 
komunikacji miejskiej nr „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, ”K” i „T”, na terenie 
miasta Biała Podlaska. Umowa została zawarta na czas określony do 31.12.2027 r. Łączna 
długość linii wynosiła na koniec 2021 r. 172 km. 
 
Zatrudnienie 
Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 
na dzień 31 grudnia 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 92, ze średnią z całego roku 
89,00 w przeliczeniu na pełne etaty. 
 
Inwestycje i remonty  

W 2021 r. spółka wykonała otok na zadaszeniu stacji paliw oraz zakupiła kolejne  
2 biletomaty, które zostały zamontowane na ul. Orzechowej przy przystanku nr 2  
oraz na ul. Sidorskiej przy przystanku naprzeciwko PSW.  

W 2021 r. spółka zakupiła dwa używane autobusy marki Solbus SM12A, a także 
podpisała umowę leasingową na zakup dwóch nowych autobusów marki Solaris (dostawa 
pierwszego autobusu - grudzień 2021 oraz drugiego - luty 2022 r.). Ponadto zakupiła nowy 
serwer SUPERMICRO AMD EPYC 7252. 
 
Komunikacja 

Kursy autobusowe w dni robocze stanowią 79,1% ogólnej liczby wykonanych kursów, 
w soboty 10,0%, w niedziele i święta 10,9% ogólnej liczby kursów. 

 
Tabela 29. Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania, objęte planem finansowym 

Rodzaj przejazdów  
na podstawie: 

Liczba pasażerów w roku 

2020 struktura 2021 struktura 
2021/2020 
struktura 

            
Bilety normalne 596 292 22,5% 632 223 30,2% 106,0% 
      
Bilety ulgowe 50% 1 052 212 39,8% 912 972 43,5% 86,8% 
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Karta dużej rodziny 512 173 19,4% 353 408 16,9% 69,0% 
      
Bilety ulgowe 100% 484 029 18,3% 198 018 9,4% 40,9% 
      

Razem 2 644 706 100% 2 096 621 100% 79,0% 
 
W 2021 r. autobusy MZK przewiozły 2 096 621 pasażerów.  

 
Wykres 3. Liczba osób przewiezionych przez autobusy MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 
w poszczególnych miesiącach 2021 r. 

 

Gospodarka taborem autobusowym 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., wg stanu na dzień 

31.12.2021 r. dysponował 36 autobusami, w tym: 
1) Klasa maxi - dużej pojemności (100 osób i więcej), dł. od 10,5 do 13 m.b. – 20 szt.,  
2) Klasa midi - średniej pojemności (od 46 do 100 osób), dł. od 7,5 do 10,5 m.b. – 16 szt. 

Stan taboru wg norm ochrony środowiska: 
1) EURO 6 –  8 szt.,  
2) EURO 5 – 14 szt., 
3) EURO 4 – 5 szt., 
4) EURO 3 – 8 szt., 
5) EURO 2 – 1 szt. 

Liczba miejsc w autobusach na koniec 2021 r. wynosiła 3 299. 
 
Tabela 30. Struktura taboru wg wieku na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Wyszczególnienie 

Rok 

2017 2018 2019 2020 2021 

licz. struktura licz. struktura licz. struktura licz. struktura licz. struktura 

do 5 lat 12 41,4% 2 6,5% 7 19,5% 7 20% 8 22% 

od 6 do 10 lat 5 17,2% 18 58,0% 12 33,3% 12 34,3% 12 33% 

od 11 do 15 lat 9 31,0% 9 29,0% 13 36,1% 13 37,1% 15 42% 

powyżej 15 lat 3 10,3% 2 6,5% 4 11,1% 3 8,6% 1 3% 
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Ogółem 29 100% 31 100% 36 100% 35 100% 36 100% 
Średni wiek          

w latach 
10,6 9,7 8,8 9,7 9,9 

 
W 2021 r. średni wiek pojazdów wyniósł około 10 lat, co jest sygnałem do wymiany 

najstarszych autobusów. Prawie wszystkie pojazdy – 35 sztuk (97% stanu ogólnego)  
są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (niskopodłogowe, 
niskowejściowe), 23 autobusy (64%) posiadają klimatyzację, 25 autobusów (69%) 
wyposażonych jest w automatyczną skrzynię biegów. 
 
Bilans 

Suma aktywów spółki na dzień bilansowy 31.12.2021 r. wynosiła 18 559 436 zł.  
W stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku, wartość majątku Spółki uległa zmniejszeniu  
o 26 816,00 zł tj. o 0,1%. Udział majątku trwałego w ogólnej strukturze aktywów uległ 
zmniejszeniu z 85,2% do 76,3%, natomiast udział majątku obrotowego zwiększył się z 14,8% 
do 20,9%. 

Rzeczowe aktywa trwałe o wartości 14 161 232,00 zł stanowiły 76,3% struktury 
aktywów ogółem. Największy udział w strukturze rzeczowych aktywów trwałych zajmowała 
pozycja środków transportu 63,5%, oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej  
i wodnej stanowiącej 26,4%. Na pozycję tę składały się między innymi: wartość stacji paliw, 
myjni, placu manewrowego. W roku obrotowym 2021 Spółka zakupiła i przyjęła z inwestycji 
środki trwałe o łącznej wartości 152 732,00 zł. 

Pasywa spółki w stosunku do roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o 0,1%  
tj. o 26 816,00 zł z powodu spadku wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług  
oraz zmniejszeniu kwoty rezerw na świadczenia emerytalne rentowe i jubileuszowe. 

 
Wynik finansowy 

Wynik finansowy netto za 2021 r. jest zyskiem na poziomie 366 809,00 zł.  
Wykres obrazuje ukształtowanie się wyniku finansowego wg rachunku zysków i strat w latach 
2019–2021.  

Ogółem przychody netto ze sprzedaży w 2021 r. wynosiły 4 853 639,00 zł, w tym 
zmiana stanu produktów – zwiększenie w kwocie 102 044,00 zł. Od 2018 r, rozliczenie 
wykonania usług z tytułu świadczenie przewozów publicznych następuje na podstawie 
rekompensaty, która pokrywa wynik finansowy na tej działalności. W związku z powyższym 
Spółka nie wykazuje już przewozów publicznych jako przychodów z działalności operacyjnej  
z tytułu wykonanych wozokilometrów. Należna rekompensata rozliczana jest jako dotacja  
w pozostałych przychodach operacyjnych Spółki. Zgodnie z umową powierzenia z tytułu 
świadczenia przewozów publicznych Spółka wykazała rekompensatę w wysokości  
9 295 095,00 zł.  
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Wykres 4. Rachunek wyników finansowego wg rachunku zysków i strat w latach 2019–2021. 

 

Spółka uzyskała wpływy z tytułu sprzedaży biletów w wysokości 2 322 662,00 zł,  
są one wyższe niż w roku ubiegłym o 64 214,00 zł, tj. o 2,8%. Spółka od sierpnia 2017 r. 
rozpoczęła sprzedaż paliwa dla spółek komunalnych, w 2021 r. z tytułu sprzedaży paliwa  
na stacji paliw odnotowała przychody w wysokości 2 191 987,00 zł. 

Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 14 010 100,00 zł. Koszty 
rodzajowe analizowanego okresu uległy zwiększeniu o 16,0%, tj. o kwotę 1 937 200,00 zł. 
Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu wyniosły 118 979,00 zł.  

W 2021 r. sprzedano 749 396 biletów (w tym doładowania internetowe) na łączną 
kwotę 2 322 662,00 zł.  

W 2021 r. wystawiono 2 197 wezwań do zapłaty, tj. o 148 wezwań więcej niż w roku 
ubiegłym. Pozostałe koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 8 343,00 zł. 
Spółka nie była obciążona karami umownymi z tytułu wykonywania przewozów publicznych.  

 
Tabela 31. Sprzedaż biletów w rozbiciu na ich rodzaje 

  

RODZAJ BILETU 

STYCZEŃ -
GRUDZIEŃ 2020 

STYCZEŃ -
GRUDZIEŃ 2021 

DYNAMIKA  

2021/2020 

  ILOŚĆ  
 

WARTOŚĆ  
NETTO   

ILOŚĆ  
 WARTOŚĆ  

NETTO   
ILOŚĆ  

 
WARTOŚĆ 

NETTO  

WARTOŚĆ 
% 

B
IL

E
T

Y
 

P
A

P
IE

R
O

W
E

 jednorazowy N 216 861 512 055,22 uy 681 427,98 55 617 169 372,76 133,08 

jednorazowy U 314 258 416 580,57 411 698 520 290,10 97 440 103 709,53 124,90 

Razem bilety 
jednorazowe: 

531 119 928 635,79 684 176 1 201 718,08 153 057 273 082,29 129,41 

24 godzinny N 464 4 272,15 468 4 312,77 4 40,62 100,95 
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24 godzinny U 525 2 417,40 902 4 159,98 377 1 742,58 172,08 

Razem bilety 24 
godzinne 

989 6 689,55 1 370 8 472,75 381 1 783,20 126,66 

czasowy 60 min N - - - - - - - 

czasowy 60 min U - - - - - - - 

bileterki 60 min N 12 614 43 607,34 9 804 34 130,51 - 2 810 - 9 476,83 78,27 

bileterki 60 min U 36 358 64 814,43 23 627 41 381,54 - 12 731 - 23 432,89 63,85 

Razem bileterki 48 972 108 421,77 33 431 75 512,05 - 15 541 - 32 909,72 69,65 

Razem bilety 60 min  48 972 108 421,77 33 431 75 512,05 - 15 541 - 32 909,72 69,65 

Razem bilety 
papierowe: 

581 080 
1 043 
747,11 

718 977 1 285 702,88 137 897 241 955,77 123,18 

B
IL

E
T

Y
 E

L
E

K
T

R
O

N
IC

Z
N

E
 

30- dniowy N 1 383 99 389,76 1 641 117 487,05 258 18 097,29 118,21 

30- dniowy U 1 749 62 921,07 3 037 109 962,04 1 288 47 040,97 174,76 

Razem bilety 30-
dniowe  

3 132 162 310,83 4 678 227 449,09 1 546 65 138,26 140,13 

90 - dniowy N 1 782 318 617,40 1 462 49 620,37 - 320 
- 268 

997,03 
15,57 

90 - dniowy U 2 022 182 651,80 1 476 345 805,53 - 546 163 153,73 189,33 

Razem bilety 90-
dniowe  

3 804 501 269,20 2 938 395 425,90 - 866 
- 105 

843,30 
78,88 

semestralny 4-m-ce 839 101 130,80 56 6 796,30 - 783 - 94 334,50 6,72 

semestralny 5-m-cy 1 394 169 966,80 144 22 361,11 - 1 250 
- 147 

605,69 
13,16 

6- miesięczny N 35 12 111,03 29 10 000,00 - 6 - 2 111,03  

6- miesięczny U 57 9 805,77 45 7 638,88 - 12 - 2 166,89  

bilet rodzinny  1 696 47 114,88 2 877 79 916,67 1 181 32 801,79 169,62 

elektr. portmonetka 9 175 186 688,92 11 335 236 101,38 2 160 49 412,46 126,47 

Razem bilety 
elektroniczne*: 

20 132 
1 190 
398,23 

22 102 985 689,33 1 970 
- 204 

708,90 
82,80 

  * w tym doładowania internetowe          

          

  

bilety z wezwań         
do zapłaty 

784 1 287,96 706 1 133,78 - 8 - 154,18 88,03 

  MPAY 8 384 15 644,04 20 144 34 603,14 11 760 18 959,10 221,19 

 SkyCash 3 843 7 370,44 7 611 15 532,71 3 768 8 162,27 210,74 

 
Razem sprzedane 
bilety: 

605 839 
2 258 
447,78 

749 396 2 322 661,84 143 557 64 214,06 102,84 

 
Wpływy ze sprzedaży biletów stanowiły w 2021 r. około 25% wydatków  

na finansowanie transportu.  
Spółka obsługuje przewozy pasażerskie na terenie miasta oraz na obszarze Gminy Biała 

Podlaska, z którą zawarte zostało stosowne porozumienie.  
 

BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA „WOD-KAN” Sp. z o.o. 
 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. swoją działalność prowadzi  
w oparciu o Umowę Spółki, Akt. Notarialny Rep. A Nr 6946/92 z późniejszymi zmianami. 
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W 2021 r. kontynuowano główne zadania statutowe w zakresie produkcji i dostarczania wody, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem wprowadzanych okresowo ograniczeń z powodu 
utrzymującej się pandemii wirusa COVID-19. Wprowadzane obostrzenia obligowały Spółkę  
do ich dostosowania się. Ocena zagrożenia oraz sposób postpowania znacznie się zmienił  
po wprowadzeniu szczepień. Zakłócenia i trudności funkcjonowania spółki przybrały nowy 
wymiar nie tworzący takiej trwogi jak w początkowym okresie z którymi nauczono się żyć  
i funkcjonować. Pomimo tych utrudnień zdołano uzyskać dobre wskaźniki realizacji inwestycji, 
działalności poszczególnych zakładów spółki. 

W minionym roku Spółka realizowała szereg procesów inwestycyjnych, wśród których 
przeważała główna inwestycja obejmująca przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków 
wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarzadzaniem systemem wodociągowo-
kanalizacyjnym, inwestycje dotyczące budowy nowych sieci wodociągowych  
i kanalizacyjnych oraz zamierzenia modernizujące pozostałą infrastrukturę i zakłady spółki. 

W 2021 r. realizowano zadania w celu wypełnienia misji firmy określonej jako: 
„Zapewnienie mieszkańcom miasta komfortu życia poprzez tworzenie segmentów przyjaznego 
miasta, w tym optymalnych dostaw usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o jakości akceptowalnej przez odbiorców  
oraz optymalizacja systemu gospodarki odpadami w mieście i regionie bialskim”. 
 
Zatrudnienie 
Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w 2021 r. wynosiło  212,965  etatów, z tego: 

1) robotnicze 142,629, 
2) nierobotnicze 70,336. 

 
Realizacja strategii gospodarczej Spółki  

W 2021 r. zrealizowano zadania inwestycyjne o wartości 45 133,8 tys. zł, finansowane 
ze środków własnych oraz pożyczki z NFOŚiGW i dofinansowania z POIŚ. 
Główne zadania inwestycyjne realizowane przez Spółkę w 2021 r. były następujące: 
1) realizacja projektu pn. Przebudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków  

wraz z Przepompownią Centralną oraz Efektywnym Zarządzaniem Systemem 
Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej – wydatkowano kwotę 42 934,8 tys. zł, 

2) budowa nowych sieci wodociągowych (1036 m), kanalizacji ściekowej (309 m), 
i deszczowej (396 m ) – wydatkowano kwotę 1 048,9 tys. zł,  

3) inwestycje Zakładu Zaopatrzenia w Wodę – wydatkowano kwotę 283,8 tys. zł, 
4) inwestycje Zakładu Sieci Kanalizacyjnych – wydatkowano kwotę 186,0 tys. zł, 
5) inwestycje Zakładu Zagospodarowania Odpadów – wydatkowano kwotę 263,5 tys. zł,  
6) pozostałe inwestycje – wydatkowano kwotę 416,8 tys. zł. 

W 2022 r. strategicznym zadaniem inwestycyjnym Spółki będzie zakończenie 
Przebudowy i Modernizacji Oczyszczalni Ścieków wraz z Przepompownią Centralną  
oraz Efektywnym Zarządzaniem Systemem Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Białej 
Podlaskiej i uzyskanie złożonych efektów tego zmierzenia inwestycyjnego. Będą również 
realizowane inne zadania związane z budową nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 
modernizacją zakładów Spółki, jak również ponoszone koszty spłaty pożyczek. Skala realizacji 
zdań będzie uzależniona od sytuacji Spółki. 
 
Realizacja zadań rzeczowych planu operacyjnego  

Charakterystyka systemów wodociągowych, kanalizacji ściekowej i deszczowej. 
Systemy charakteryzują się dużą długością sieci, ilością przyłączy oraz liczbą kontrahentów 
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podłączonych do nich. Przedstawiona poniżej charakterystyka podstawowa systemów  
wod.-kan. obejmuje miasto Biała Podlaska. Prowadzone w okresie ostatnich 10 lat rozbudowy 
miejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego spowodowały znaczny wzrost długości 
eksploatowanych sieci oraz podłączonych odbiorców. W poniższych tabelach przedstawiony 
został rozwój systemów w zakresie długości sieci oraz liczby podłączeń. 

Tabela 32. Długości eksploatowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

wodociągi w km 180,5 185,5 188,5 190,2 192,0 194,4 196,4 197,7 199,8 200,8 
kanalizacja 
ściekowa w km 164,3 170,2 175,0 175,8 176,6 178,1 179,4 179,6 180,6 180,9 

Tabela 33. Ilości podłączeń do systemów wodociągowych i kanalizacji ściekowej 
rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
woda 6873 7035 7157 7212 7355 7440 7539 7757 7856 7963 
ścieki 6441 6832 6921 7010 7080 7160 7297 7380 7494  7589  

Na koniec 2021 r. długość sieci wodociągowych wynosiła 200,8 km, długość przyłączy  
145,8 km, długość sieci kanalizacji ściekowej 180,9 km, oraz odpowiednio długość przyłączy 
100,3 km, kanalizacji deszczowej 55,3 km. 
 
Realizacja zadań w zakresie produkcji i dostaw wody pitnej 

Zadania w zakresie produkcji i dostaw wody do odbiorców realizował Zakład 
Zaopatrzenia w Wodę dysponujący dwiema Stacjami Uzdatniania Wody zlokalizowanymi przy  
ul. Narutowicza i ul. Sitnickiej. Ujmowanie wód z warstw trzeciorzędowych i jurajskich 
prowadzone jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska z dnia 24.11.2016 r. o nr GK.6341.28.2016.MRY3, obowiązującego  
do dnia 24.11.2031 r. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego miasta dostawy wody do systemu 
wodociągowego objęte były ścisłą kontrolą. Nadzór nad jakością wody prowadzony był 
zgodnie z obowiązującymi przepisami przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz laboratorium zakładowe BWiK. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się  
z wynikami badań próbek wody pobranych w 2021 r., pismem ONS-HK.721/363/21 z dnia 
28.01.2022 r. wydał Roczną Ocenę Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi  
Nr 1/22 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia m. Biała Podlaska, stwierdzając przydatność 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.  
 
Tabela 34. Ilości wody ujętej, wtłoczonej i sprzedanej odbiorcom w latach 2015-2021 

Lata Ilość wody w tys. m3/rok 
ujęto wtłoczenie sprzedaż Kol. 4/2% Kol. 4/3% 

1 2 3 4 5 6 
2015 2644 2572 2390 90,4 92,9 
2016 2591 2528 2340 90,3 92,6 
2017 2553 2487 2319 90,8 93,2 
2018 2671 2593 2425 90,8 93,5 
2019 2698 2633 2443 90,5 92,8 
2020 2539 2454 2334 91,9 95,1 
2021 2611 2528 2351 90,4 93,0 
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Realizacja zadań w zakresie odbioru ścieków 
Zakład Sieci Kanalizacyjnych  zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 4 w Białej Podlaskiej 

realizował zadania w zakresie odbioru ścieków i eksploatacji systemów kanalizacji sanitarnej. 
Długość eksploatowanej sieci kanalizacji ściekowej na koniec 2021 r. wynosiła 180,9 km 

(przyrost 0,3 km) z sieciami do ZZO. Ilość studni ok. 6 277 szt. (przyrost 10 szt.). System 
przesyłu ścieków na terenie miasta obsługiwany był przez 37 przepompowni ścieków, w tym 
36 – lokalnych i 1 przepompownia centralna przy ul. Mickiewicza 4. 

Działania utrzymania systemu w 2021 r. prowadzone były na podstawie opracowanego 
harmonogramu czyszczenia sieci oraz przeglądów i monitoringu. Wyczyszczono ok. 42,4 km 
sieci kanalizacyjnej ściekowej. Wykonano 188 czyszczeń zbiorników przepompowni. 
Dokonano ok. 10,0 km oceny kanałów w oparciu o teleinspekcję. Pracownicy teleinspekcji 
sprawdzali również stan techniczny urządzeń i kanałów ściekowych po wykonaniu utwardzenia 
nawierzchni oraz po wybudowaniu nowych sieci kanalizacyjnych. Opracowano harmonogram 
wymiany oraz regulacji włazów i kratek ściekowych.  

Na 150 zaplanowanych wymian i regulacji wykonano łącznie z wymienionymi  
w ramach robót drogowych 351 przebudów zwieńczeń uzbrojenia w pasach drogowych. 
Wszelkie awarie na sieci kanalizacji ściekowej usuwane były na bieżąco, wskaźnik ilości 
awarii do długości eksploatowanej sieci wyniósł 0,65 awarii/km/rok. 

Długość sieci kanalizacji deszczowej na stanie Zakładu Sieci Kanalizacyjnych wynosiła 
55,3 km (przyrost 0,4 km). Ilość studni – 1 663 szt. (przyrost 11 szt.), wpustów – 1 459 szt. 
(przyrost 16 szt.). System kanalizacji deszczowej obsługiwany był przez 5 przepompowni  
oraz 16 separatorów podczyszczających wody opadowe. 
 
Oczyszczanie ścieków 

Zadania w tym zakresie realizował Zakład Oczyszczania Ścieków zlokalizowany przy  
ul. Brzegowej 4. W 2021 r. oczyszczono i odprowadzono do odbiornika 3 230 864 m3 ścieków, 
tj. o 9,0% więcej niż przed rokiem, w tym 6 591 m3 ścieków dowiezionych do punktu 
zlewnego, tj. o 19,1% więcej niż przed rokiem. 

Średniodobowy strumień ścieków wyniósł w 2021 r. 8 852 m3/dobę i stanowił 55,3% 
dopuszczalnego średniodobowego strumienia określonego w pozwoleniu wodno-prawnym.  

W przeliczeniu na równoważną liczbę mieszkańców oczyszczalnia przyjęła w 2021 r. 
ścieki średniorocznie od 73 342 równoważnych mieszkańców. 

Uzyskano stopień oczyszczenia ścieków wymagany w pozwoleniu wodno-prawnym  
w zakresie wykazanych wskaźników, pomimo utrudnień związanych z prowadzoną 
przebudową obiektów w ramach wykonywanych prac związanych z modernizacją oczyszczalni 
ścieków prowadzoną przez przedsiębiorstwo BUDOMEX z Białej Podlaskiej.  
 
Zagospodarowanie odpadów 

Najważniejszym sektorem, poza działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2021 r. była działalność w zakresie 
zagospodarowania odpadów. 

Plan rzeczowy przyjęcia przez ZZO odpadów opracowano na poziomie wykonania roku 
poprzedniego, z uwzględnieniem ilości ton odpadów przywożonych do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w zakresie poszczególnych kodów odpadów.    
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Tabela 35. Realizacja planu dostaw i przychodów z tytuły dostaw do ZZO 

W 2021 r. zaplanowano dostawę odpadów w ilości 54 126,69 Mg, na kwotę  
16 724,42 tys. zł. Do ZZO dowieziono 55 939,54 Mg odpadów wykonując plan rzeczowy  
w 103,35%, w tym 16 724,42 tys. zł, co stanowi 102,50 planu finansowego przy dynamice 
101,79% w stosunku do 2020 r. 

Dostawy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 2021 r. wyniosły: 55 939,54 Mg,  
w tym: 

1) 14,00% to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – spadek o 4,93%  
do roku 2020, 

2) 17,72% zmieszane odpady opakowaniowe – spadek o 0,48% do roku 2020, 
3) 14,68% odpady kuchenne ulegające biodegradacji – wzrost o 0,55% do roku 2020, 
4) 20,52% odpady zielone – wzrost o 3,51% do roku 2020, 
5)   8,83% popiół z gospodarstw domowych  wzrost o 0,17% do roku 2020, 
6)   7,19% odpady budowlane – spadek o 0,04% do roku 2020. 
Z terenu miasta Biała Podlaska dostarczono w ramach systemu zbiórki 19 233,98 Mg  

tj. o 9,39% więcej niż w 2020 r., co stanowi 34,38% odpadów ogółem dostarczonych do ZZO. 
Ustalony na 4 868,013 Mg rzeczowy plan odzysku i recyklingu odpadów zrealizowano 

w wyniku sprzedaży odpadów surowcowych w ilości 5 422,954 Mg, tj. w 111,40%.  
 
Tabela 36. Realizacja sprzedaży surowców w latach 2020-2021 r. 

Lp. Kod Nazwa Ilość Mg 
% 

Średnia cena zł Wartość zł 
% 

Odpadu Odpadu 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 

1. 150101 
Papier  
i tektura 

1 157,220 1 174,520 101 97,00 441,36 161 781,44 
728 
942,40 

451 

2. 150102 
Tworzywa 
sztuczne 

90,420 197,800 219 830,00 1 043,33 55 753,80 
307 
349,20 

551 

3. 150104 
Opakowania  
z metali 

891,954 849,307 95 2 962,86 1 553,33 168 529,30 
318 
190,75 

189 

4. 150105 
Opakowania 
wielomateriałowe 

- 19,500 - - 100,00 - 1 950,00 - 

5.. 150107 
Opakowania  
ze szkła 

1 877,660 2 992,540 159 17,75 1,00 34 866,66 2 992,54 9 

6. 191207 Drewno 52,440 162,720 310 67,78 68,21 5 000,45 11 070,31 221 

7. 200136 
Zużyte 
urządzenia elektr. 
i elektroniczne 

19,642 25,367 129 171,94 66,94 2 930,01 3 368,51 115 

8. 191210 

Paliwo 
alternatywne 
(zapłacono  
dla BwiK) 

23,06 0,00 - 5,00 - 1 115,32 0,00 - 

 I kw. 2021 r. II kw. 2021 r. III kw. 2021 r. IV kw. 2021 r. Razem 
 Mg tys. zł Mg tys. zł Mg tys. zł Mg tys. zł Mg tys. zł 
   Plan 
  2021 r. 

 
11 726,32 

 
3 617,93 

 
14 420,50 

 
4 359,96 

 
13 689,24 

 
4 341,87 

 
14 290,63 

 
4 406,67 

 
54 126,69 

 
16 724,42 

Realizacja 
   2021 r. 

 
11 736,32 

 
3 617,93 

 
14 465,10 

 
4 425,04 

 
14 890,06 

 
4 530,79 

 
14 849,84 

 
4 569,42 55 939,54 

 
17 142,17 

       % 
wykonania 

 
100,00 
 

 
100,00 

 
100,31 

 
01,52 

 
108,77 

 
104,35 

 
103,91 

 
103,70 

 
103,35 

 
102,50 
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Zagospodarowanie odpadów w ZZO realizowane jest w oparciu o następujące 
instalacje: 

1) składowisko odpadów, 
2) instalacja mechaniczno-biologicznego zagospodarowania odpadów, 
3) instalacja suchej fermentacji, 
4) instalacja doświeżania osadów pofermentacyjnych, 
5) instalacja przygotowania paliwa alternatywnego, 

kompostownia odpadów zielonych, 
6) instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych, 
7) instalacja recyklingu odpadów budowlanych, 
8) magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych. 

 
 Bilans i sprawozdanie finansowe 

Rok bilansowy 2021 Spółka zamknęła zyskiem brutto 162,1 tys. zł. Tak osiągnięty zysk 
został pomniejszony o podatek dochodowy odroczony 119,3 tys. zł, co spowodowało, że wynik 
finansowy netto wyniósł 42,8 tys. zł (42 781,42 zł). 

Na działalności podstawowej Spółka poniosła stratę w wysokości  1 618 tys. zł, w tym: 
- na dostawie wody  + 94 tys. zł 
- na odbiorze ścieków  - 1 406 tys. zł 
- odbiorze wód opadowych  - 306 tys. zł 
Zakład Zagospodarowania Odpadów przyniósł wynik w wysokości + 1 150 tys. zł. 
Tak uzyskane wyniki na działalności podstawowej, jak i ZZO uwzględniają korektę 

wynikającą z rozliczeń międzyokresowych przychodów (rozliczenie dotacji otrzymanych 
w latach poprzednich na inwestycje).  

Ujemny wynik finansowy na działalności podstawowej spowodowany jest 
niedoszacowaniem cen za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Decyzje organu 
regulacyjnego nie uwzględniały realiów ekonomicznych panujących w gospodarce w zakresie 
cen materiałów, energii, płac, oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Dodatni wynik finansowy uzyskano między innymi dzięki posiadanym prawom 
majątkowym w postaci świadectw pochodzenia energii. Wartość tych aktywów wyniosła  
na koniec 2021 r. 778 tys. zł i to zdecydowało, że ostateczny wynik finansowy Spółki za rok 
2021 jest dodatni. 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. 
 

Przedmiotem działalności spółki w zakresie działalności podstawowej jest wytwarzanie 
i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.  
W zakresie działalności pomocniczej spółka realizuje roboty związane z budową rurociągów 
przesyłowych i sieci rozdzielczych, wykonuje instalacje cieplne oraz prowadzi działalność  
w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 

W 2021 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
obowiązywały dwie taryfy dla ciepła:  

1) od 1 lutego 2020 r. do 11 lipca 2021 r. obowiązywała taryfa dla ciepła zatwierdzona 
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.19.2019.MSz2 z dnia  
9 stycznia 2020 r. opublikowana w Biuletynie Branżowym URE. 

2) od 12 lipca 2021 r obowiązywała taryfa dla ciepła zatwierdzona   decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.32.2020.MSz2 z dnia 25 czerwca 2021 r. 
opublikowana w Biuletynie Branżowym URE. Z powodu podwyżki cen uprawnień  
do emisji dwutlenku węgla od 1 listopada została wprowadzona zmiana taryfy dla 
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ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OLB.4210.34.2021.MSz2 z dnia 8 października 2021 r. 

 
Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w spółce w 2021 r. wyniosło 139,5 etatu  
i zwiększyło się w stosunku do 2020 r. o 0,67 etatu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. 
wynosił 139 osób.  
 
Sieć ciepłownicza i węzły cieplne 

Spółka w 2021 r. eksploatowała sieć ciepłowniczą i zewnętrzne instalacje odbiorcze  
o łącznej długości 65,66 km (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.). Długości sieci ciepłowniczej 
oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych za lata 2019-2021 przedstawiono na poniższym 
wykresie. 

 
Wykres 5. Zestawienie sieci i instalacji zewnętrznych wyrażone w kilometrach według rodzajów 
za lata 2019-2021 

 
 
Długość sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej, tj. kanałowej  

w 2021 r. wynosiła  18,99 km. Sieć ciepłownicza wykonana w technologii rur preizolowanych 
w tym napowietrznej to 32,34 km, tj. 49,25% długości sieci ogółem. Zewnętrzne instalacje 
odbiorcze wykonane w technologii tradycyjnej – kanałowej miały łączną długość 5,71 km  
zaś w technologii rur preizolowanych 8,62 km. Łączna długość zewnętrznych instalacji 
odbiorczych w systemie ciepłowniczym miasta Biała Podlaska wynosiła: 14,33 km.       
Pojemność zładu sieci ciepłowniczych na koniec 2021 r. wynosiła 3 583,6 m3. Na dzień 
31 grudnia 2021 r. Spółka dostarczała ciepło do 393 węzłów cieplnych. Ze 205 szt. własnych 
węzłów cieplnych spółki 53 szt. to węzły jednofunkcyjne, a 152 szt. – dwufunkcyjne. 
 
Produkcja energii cieplnej 

W 2021 r. w przedsiębiorstwie wytworzono 619 145 GJ energii cieplnej zużywając 
31 985 Mg miału II A o średniej kaloryczności 22,132MJ/kg. Zestawienie poniżej zawiera dane 
ilości paliwa umownego na jednostkę produkcji za lata 2019-2021. 
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Wykres 6. Ilości paliwa umownego na jednostkę produkcji za lata 2019-2021 wyrażone  
w kgpu/GJ 

 
Wskaźnik zużycia paliwa umownego zwiększył się o wartość 0,21 kgpu/GJ,  

tj. o 0,54% w stosunku do roku poprzedniego. Dla potrzeb produkcji energii cieplnej  
w 2021 r. w ciepłowni K-1 zużyto łącznie 2 350,61 MWh energii elektrycznej. Dla potrzeb 
wytwarzania ciepła zużycie jednostkowe energii elektrycznej w kWh/GJ wyniosło w 2021 r. 
3,8kWh/GJ przy zużyciu 3,9 kWh/GJ w 2020 r. 

Dystrybucja energii cieplnej 

W 2021 r. podobnie jak w latach ubiegłych system ciepłowniczy pracował w oparciu  
o Program Pracy Sieci Ciepłowniczej (PPSC). PPSC opracowano z wykorzystaniem narzędzia 
do modelowania matematycznego obiektów fizycznych EC GIS. Program opracowano  
w oparciu o moce zamówione przez Odbiorców oraz wiedzę praktyczną i teoretyczną służb 
technicznych przedsiębiorstwa. Służby techniczne kontrolowały dopasowanie parametrów 
wynikające z programu pracy do aktualnych potrzeb systemu ciepłowniczego. 
Zapotrzebowanie na ciepło jest zależne od temperatury zewnętrznej. W zależności od zmian 
temperatury zewnętrznej i potrzeb systemu korygowano na bieżąco wartości zadane 
temperatury czynnika z ciepłowni. 

PEC Sp. z o.o. zaopatruje w energię cieplną 354 odbiorców na podstawie podpisanych 
umów sprzedaży ciepła. Do największych należą: Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„ZGODA”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny, Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ”, Akademia Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Zakład Gospodarki 
Lokalowej Sp. z o.o., Państwowa Szkoła Wyższa oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Terebelska 
II”. 

W 2021 r. sprzedano 518,265 GJ energii cieplnej. Sprzedaż była większa o 72 377 GJ,  
tj. o 16,23% od sprzedaży w 2020 r. 

Odbiorcy ciepła zostali podzieleni na grupy według zakresu świadczonych usług. 
Odbiorcy przyłączeni do sieci ciepłowniczej są zasilani z indywidualnych węzłów cieplnych, 
obsługujących jeden budynek oraz z grupowych węzłów cieplnych obsługujących więcej niż 
jeden budynek. Indywidualne i grupowe węzły cieplne są własnością PEC  
lub odbiorców. W przypadku czterech węzłów cieplnych spółka prowadzi eksploatację  
i konserwację w ramach zawartych umów o dostawy ciepła. 

W 2018 r. rozpoczęto budowę ciepłowni opalanej biomasą o mocy 
17MW (5MW+12MW). Celem projektu jest budowa ciepłowni produkującej w sposób 
ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliw odnawialnych. Uruchomienie ciepłowni 
spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szacowany roczny spadek emisji 
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gazów cieplarnianych to 47 258 ton równoważnika CO2. Całkowity planowany koszt realizacji 
projektu to 30 658 118 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 23 850 000 zł. 
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wyniesie 10 556 400 zł.  
Inwestycja zostanie zakończona w 2022 r. 

Ciepłownia opalana biomasą o mocy 17MW spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania oraz spełni wymóg systemu ciepłowniczego efektywnego 
energetycznie. 

Wynik finansowy netto spółki na koniec 2020 r. zamknął się kwotą 189 722,35 zł. 
Na koniec 2021 r. PEC poniósł stratę w wysokości 8 089 336,56 zł. 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ Sp. z o.o. W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
 

Działalność spółki obejmuje zadania własne gminy w zakresie komunalnego 
budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Miejskiej, a także działalność nieokreśloną w akcie założycielskim: wynajmu lokali 
użytkowych, administrowania budynkami Skarbu Państwa oraz budynkami o nieustalonym 
stanie prawnym, objętymi najmem komunalnym, usług zarządu wspólnotami mieszkaniowymi.  
 
Zatrudnienie 

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2021 r. wynosił 78 pracowników.  
 
Działalność w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i mieszkaniowym zasobem 
Gminy 

Stan nakładów inwestycyjnych w 2021 r. zamknął się wynikiem 21 266,04 zł,  
na spłatę zadłużenia przeznaczono kwotę 808 573,93 zł.  
 Na remonty i konserwacje bieżące, nie posiadające rangi inwestycji wydatkowano 
kwotę 181 192,33 zł, kwota 163 449,30 zł stanowiła fundusz remontowy wnoszony na rzecz 
wspólnot mieszkaniowych.  

Większość gminnego zasobu mieszkaniowego stanowi własność spółki, zadania 
związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej stanowią działalność na własny rachunek. 
Na dzień 31.12.2021 r. spółka dysponowała następującymi zasobami: 

1) lokale mieszkalne 806 szt., w tym: 
a) w budynkach ZGL – 685 szt., 
b) w budynkach obcych wspólnot mieszkaniowych – 29 szt., 
c) w budynkach Gminy Miejskiej i innych – 92 szt., 

2) lokale użytkowe 239 szt., w tym:  
a) w budynkach ZGL – 125 szt., 
b) w budynkach Gminy Miejskiej i innych – 114 szt. 

 Zagospodarowanie pod wynajem lokali użytkowych obejmuje 90% stanu. Lokale 
mieszkalne nadające się do zamieszkania były wynajęte w 95%. Na koniec roku pozostawało 
pięć lokali mieszkalnych gotowych do zasiedlenia i 12 wymagających remontu.  
 Politykę mieszkaniową gminy wyznacza Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem 
Mieszkaniowym Miasta Biała Podlaska na lata 2021–2025 przyjęty uchwałą  
Nr XXVI/62/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 3 sierpnia 2021 r.  
 Stawki czynszu lokali mieszkalnych w 2021 r. nie uległy zmianie, najwyższy czynsz  
za najem mieszkania wynosił 4,72 zł/m2, a najniższy 0,98 zł/m2. Jedynie w przypadku 
budynków nowo budowanych lub podlegających generalnemu remontowi czynsz ustalono  
na poziomie 3% wartości odtworzeniowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu: 

1) budynek przy ul. Jana II Kazimierza 2 — 6,89 zł/m2, 
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2) budynki po rewitalizacji przy ul. Stanisława Moniuszki —7,73 zł/m2, 
3) w kwartale ulic Jatkowej, Brzeskiej, Łaziennej i Gabriela Narutowicza — 8,13 zł/m2.  

 Stawki czynszu ustalane są zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki  
na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Obowiązuje Zarządzenie  
Nr 22/13 z dnia 15 lutego 2013 r. Od tego czasu stawki nie były waloryzowane.  
 W 2021 r., w ramach realizacji Uchwały Nr VIII/48/15 Rady Miasta Biała Podlaska  
z dnia 29 maja 2015 r., sprzedano 25 mieszkań, wynik finansowy z tego tytułu zamknął  
się stratą w wysokości 417 602,68 zł.  
 W 2021 r. zanotowano spadek przychodów z czynszów z lokali mieszkalnych  
o 4% w stosunku do 2020 r.  
 Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego 
dysponowane są inne przychody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym,  
tj. z czynszów lokali użytkowych będących własnością spółki, zyski z wynajmu pomieszczeń 
gospodarczych oraz wpływy z zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.  
 Wynajem lokali użytkowych odbywa się co do zasady w drodze przetargowej.  
W 2021 r. zanotowano spadek przychodów z czynszów z lokali użytkowych o 4% w stosunku  
do 2020 r.  
 W 2021 r. w związku z panującą pandemią COVID-19 zastosowano zwolnienia  
z czynszu lub dzierżawy lokali użytkowych, przedsiębiorców, których objęły obostrzenia,  
w wysokości 27 563,69 zł.  
 Oddzielną grupę przychodową, która finansuje utrzymanie mieszkaniowego zasobu 
miasta, jest administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi. W 2021 r. spółka zarządzała  
50 wspólnotami mieszkaniowymi z 1 004 lokalami wykupionymi. Spółka w ramach 
podpisanych umów wykonuje czynności administrowania, konserwacji bieżącej oraz 
utrzymania czystości nieruchomości. Spółka administrowała również 3 budynkami programu 
Mieszkanie Plus przy ul. Jana III Sobieskiego posiadającymi 186 lokali mieszkalnych.  
 Utrzymuje się tendencja zmniejszania się wpływów finansowych w segmencie 
mieszkaniowym, przy jednoczesnym wzroście kosztów związanych z utrzymaniem zasobu 
mieszkaniowego, z uwagi na wiek i stan techniczny budynków pozostałych w zasobie  
oraz rosnące koszty materiałowe i osobowe oraz związane z tymi czynnikami ceny usług. 
Osiągane przychody z wyżej wymienionych tytułów zabezpieczyć mogą jedynie najpilniejsze 
potrzeby utrzymania obiektów w stanie niepogorszonym, doraźnych napraw i likwidacji awarii 
nie dają możliwości finansowania o charakterze inwestycyjnym.  
 
Działalność w zakresie budowy, utrzymania i konserwacji dróg, ulic placów  
oraz sygnalizacji świetlnej na terenie miasta 
 Działalność spółki obejmuje dokonywanie kontroli dróg i obiektów mostowych, 
konserwacje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i utrzymaniu nawierzchni dróg 
miejskich (remonty cząstkowe) wraz z malowaniem pasów i znaków drogowych poziomych 
oraz kontrolę i naprawę oznakowania pionowego.  

Działalność na koniec 2021 r. zamknęła się wstępnym wynikiem ujemnym na kwotę  
94 047,12 zł przy poziomie 12% przychodów Spółki. 
 
Działalność w zakresie targowisk i hal targowych 
        Od 2011 r. działalność spółki obejmuje zarządzanie targowiskami miejskimi na podstawie 
Uchwały Nr VI/11/2011 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich ich regulaminu  
oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Biała Podlaska. Natomiast uchwała  
nr XII/84/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości 
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stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa wyznacza Zakład Gospodarki 
Lokalowej jako inkasenta opłaty targowej.  

Działalność na koniec 2021 r. zamknęła się wstępnym wynikiem ujemnym na kwotę 
40 682,84 zł przy poziomie 2% przychodów spółki.  
 
Działalność w zakresie teleinformatycznej sieci światłowodowej e-miasto 
          Od dnia 1 sierpnia 2013 r. spółka obsługuje infrastrukturę sieci teleinformatycznej  
E-miasto, uzyskała status „europejskiego operatora LIR2” z uprawnieniem nadawania 
indywidualnych numerów IP. W 2019 r. spółka przejęła od Gminy Miejskiej 9 km sieci 
światłowodowej oraz maszty, nadajniki i urządzenia odbiorcze wybudowane w ramach 
Programu „E-wykluczeni”.  

Działalność na koniec 2021 r. zamknęła się wstępnym wynikiem ujemnym na kwotę 
396 734,88 zł przy poziomie 6% przychodów spółki.  
 
Pozostała działalność 
W 2021 r. do zadań spółki należało: 

1) administrowanie boiskiem pełnowymiarowym ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38,  

2) administrowanie boiskiem „Janowska Arena”,  
3) sprzątanie i odśnieżanie przystanków autobusowych oraz wywóz nieczystości z koszy 

ulicznych, 
4) mechaniczne odśnieżanie chodników w okresie zimowym, 
5) konserwacja murawy stadionu miejskiego.  

 
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „ZIELEŃ” Sp. z o.o. 

Celem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań 
własnych Gminy przez świadczenie usług publicznych w zakresie zieleni gminnej  
i zadrzewień oraz utrzymania czystości i porządku.  
 
Zatrudnienie  

Przeciętne zatrudnienie w spółce w 2021 r. wyniosło 50,78 etatu. Stan zatrudnienia  
na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 55 osób.  
 
Działalność  

W 2021 r. zakres działalności spółki nie zmienił się w stosunku do lat poprzednich  
i podstawowa działalność usługowa związana jest z zagospodarowaniem terenów zieleni  
oraz dodatkowo: 

1) rozmnażaniem roślin,  
2) zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, 
3) rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, 
4) przygotowywaniem terenów pod budowę, 
5) sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach, 
6) robotami związanymi z budową dróg, 
7) działalnością w zakresie architektury, 
8) sprzątaniem, pogrzebami i działalnością pokrewną. 

 Przychody spółki za 2021 r. wyniosły netto 5 191 807,30 zł i były wyższe od roku 
poprzedniego o 706 163,06 zł, co stanowi 15,74% dodatniej dynamiki. 
 
 
 



 

  66 

Tabela 37. Struktura sprzedaży ZPH Zieleń Spółka z o.o. w 2021 r. 

Lp. Rodzaj działalności Sprzedaż netto w zł 

1. Konserwacja terenów zieleni                    1 518 888,84 
2. Uprawa terenów zieleni                       825 426,95 
3. Produkcja kwiaciarska                       267 246,48 
4. Produkcja szkółkarska                       229 607,74 
5. Obsługa miasta                    1 155 061,23 
6. Punkt sprzedaży                       287 058,78 
7. Cmentarz komunalny                       720 820,30 
8. Grobownictwo                         19 181,97 
9. Pozostałe przychody                    168 515,01 
Razem                5 191 807,30 

 Powierzchnia terenów zielonych w 2021 r. objętych bieżącą konserwacją 
 i utrzymaniem w Białej Podlaskiej wynosiła 84,8 ha. Na terenie miasta znajdują się 3 parki: 

1) Radziwiłłowski, zajmujący 11,1 ha, będący rozległym założeniem ogrodowym  
o układzie symetryczno-geometrycznym, położony w centrum miasta. Bogaty 
drzewostan parku, liczy 29 gatunków. Na terenie parku występują 4 pomnikowe 
drzewa: dwa kasztanowce, jesion i dąb, 

2) XX-lecia, położony przy ul. Zamkowej o powierzchni 3,3 ha, 
3) Zofii Las, położony przy ul. Parkowej o powierzchni 3,7 ha. 

  Bieżącą pielęgnacją zieleni miejskiej, zgodnie z umową, zajmuje się Zakład Produkcyjno-
Handlowy „Zieleń” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej. Zadaniem spółki jest  sprzątanie parków 
 i skwerów, sadzenie kwiatów sezonowych, zimowa i letnia pielęgnacja drzew i krzewów, koszenie 
trawników. Co roku przybywa terenów objętych zagospodarowaniem. Są one włączane  
do bieżącego utrzymania zieleni. Na ten cel w 2021 r. wydano 1 949 474,00 zł. W 2021 r. 
posadzono na terenach miejskich 422 szt. młodych drzew. Pielęgnacja zieleni nieobjętej 
działalnością ZPH "Zieleń" należy do właścicieli, zarządców lub dzierżawców poszczególnych posesji. 
Na terenie miasta według stanu na dzień 31.12.2021 r. znajduje się 13 pomników przyrody, 
które objęte są corocznym przeglądem w zakresie ich kondycji zdrowotnej, walorów 
estetycznych oraz ewentualnej konserwacji. 
 
Majątek 
Tabela 38. Stan wartości aktywów trwałych 

Lp. Składnik aktywów trwałych Stan na dzień 31.12.2021 r. 
1.  Wartości niematerialne i prawne.      30 008,36 
2.  Inne wartości niematerialne i prawne. 30 008,36 
3.  Rzeczowe aktywa trwałe 3 649 171,41 
4.  Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 1 027 466,60 
5.  Budynki, lokale   1 787 957,87 
6.  Obiekty inż. lądowej i wodnej 72 452,86 
7.  Urządzenia techniczne i maszyny 294 935,34 
8.  Środki transportu 398 983,29 
9.  Inne środki trwałe 67 375,45 
10.  Środki trwałe w budowie - 
11.  Inwestycje rozpoczęte - 
12. Należności długoterminowe - 
Ogółem        3 679 179,77  
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CZĘŚĆ III – REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA 
 

Na potrzeby raportu przedstawione są informacje dotyczące realizacji uchwał  
o charakterze strategicznym i programowym. 

 
1. Uchwała nr XX/57/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwały budżetowej miasta Biała Podlaska na rok 2021.  

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 5 uchwałami 
Rady Miasta oraz 19 zarządzeniami  Prezydenta Miasta.  

Dochody miasta Biała Podlaska w 2021 r.  

Plan dochodów budżetowych miasta Biała Podlaska na koniec 2021 r. wyniósł  
 422 348 772,49 zł, wykonanie dochodów wyniosło 433 272 788,56 zł, co stanowi  102,6% 
planu,  w tym:  

1) dochody bieżące wykonane zostały w wysokości  404 531 108,94 zł, tj. 102,5% planu,  
2) dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 28 741 679,62 zł, tj. 104,1% planu.  

Szczegółowe źródła dochodów miasta Biała Podlaska w 2021 r. przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 39. Szczegółowe źródła dochodów miasta Biała Podlaska w 2021 r. 

  
  
  

Dochody na 
koniec 2021 r. 

Plan Wykonanie 
z tego: 

% 
Dochody           
bieżące 

Dochody 
majątkowe 

1 Dochody własne 133 296 235,99 144 151 884,31 138 827 988,84 5 323 895,47 108,1 

1.1 podatki i opłaty 53 784 553,00 57 394 679,64 57 394 679,64 0,00 106,7 

1.2 

dochody z tytułu 
udziałów we 
wpływach z PIT 66 940 355,00 72 458 413,00 72 458 413,00 0,00 108,2 

1.3 

dochody z tytułu 
udziałów we 
wpływach z CIT 1 475 000,00 2 676 203,62 2 676 203,62 0,00 181,4 

1.4 
dochody z majątku 
miasta 6 472 517,00 5 731 321,29 407 425,82 5 323 895,47 88,5 

1.5 pozostałe 4 623 810,99 5 891 266,76 5 891 266,76 0,00 127,4 

2 Subwencja ogólna 150 750 525,00 150 750 525,00 150 750 525,00 0,00 100,0 

2.1 część oświatowa 115 972 049,00 115 972 049,00 115 972 049,00 0,00 100,0 

2.2 część równoważąca 5 606 294,00 5 606 294,00 5 606 294,00 0,00 100,0 

2.3 część wyrównawcza 16 990 242,00 16 990 242,00 16 990 242,00 0,00 100,0 

2.4 
uzupełnienie 
dochodów 12 181 940,00 12 181 940,00 12 181 940,00   100,0 

3 
Dotacje celowe  
z budżetu państwa 107 812 809,78 106 815 720,33 106 734 823,23 80 897,10 99,1 

3.1 zadania zlecone 101 693 215,29 101 119 470,65 101 038 573,55 80 897,10 99,4 

3.2 zadania powierzone 267 125,00 39 283,61 39 283,61 0,00 14,7 

3.3 zadania własne 5 852 469,49 5 656 966,07 5 656 966,07 0,00 96,7 

4 Pozostałe dotacje 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 100,0 
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5 
Dotacje z budżetów 
innych JST 1 600 852,14 1 506 644,29 1 506 644,29 0,00 94,1 

6 Środki na zadania UE 19 703 202,56 18 435 640,64 4 752 606,81 13 683 033,83 93,6 

6.1 środki UE 19 172 464,57 17 936 915,40 4 446 832,25 13 490 083,15 93,6 

6.2 środki krajowe 530 737,99 498 725,24 305 774,56 192 950,68 94,0 

7 Pozostałe środki 6 185 147,02 8 612 373,99 1 958 520,77 6 653 853,22 139,2 

SUMA 422 348 772,49 433 272 788,56 404 531 108,94 28 741 679,62 102,6 

 
Wykres 7. Źródła dochodów miasta Biała Podlaska w 2021 r. 

.  

 
Wydatki miasta Biała Podlaska w 2021 r.  

Plan wydatków budżetu miasta Biała Podlaska w 2021 r. przyjęty w kwocie  
460 512 363,41 zł,  został wykonany  w wysokości 406 050 948,67 zł, co stanowi 88,2% planu, 
w tym: 

1) wydatki bieżące 356 973 164,75 zł, tj. 95,9% planu, 
2) wydatki inwestycyjne 47 974 919,62 zł, tj. 62,6% planu, 
3) rezerwy na inwestycje oraz dotacje 1 102 864,30 zł. tj. 9,5% planu. 

Szczegółową strukturę wydatków miasta Biała Podlaska w 2021 r. przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 40. Szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych miasta Biała Podlaska  
w 2021 r.   

Lp. Wydatki miasta Biała Podlaska 

Wydatki 

% Plan Wykonanie 

1. WYDATKI BIEŻĄCE 372 328 414,00 356 973 164,75 95,9 

1.1 wynagrodzenia i pochodne 156 077 466,67 152 447 673,11 97,7 

1.2 wydatki na realizację zadań statutowych 67 138 052,57 61 189 231,38 91,1 

1.3 dotacje 54 770 140,63 53 861 545,48 98,3 

1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 284 690,93 83 099 111,35 98,6 
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1.5 wydatki na realizację zadań ze środków UE 9 097 104,30 5 867 065,35 64,5 

1.6 wydatki na obsługę długu 610 958,90 508 538,08 83,2 

1.7 poręczenia i gwarancje 350 000,00 0,00 0,0 

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 88 183 949,41 49 077 783,92 55,7 

2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 608 368,23 47 974 919,62 62,6 

2.2 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 000,00 0,00 0,0 

2.3 
dotacje i wpłaty  na finansowanie inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 1 575 581,18 1 102 864,30 70,0 

SUMA 460 512 363,41 406 050 948,67 88,2 

 
Wykres 8 Podział wydatków miasta Biała Podlaska w 2021 r.   

 

Wydatki bieżące  

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki  
na programy finansowane ze środków UE, poręczenia i gwarancję oraz wydatki na obsługę 
długu.  

Tabela 41. Podział wydatków bieżących miasta Biała Podlaska w 2021 r. na poszczególne 
działy klasyfikacji budżetowej 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % udział 

O10 Rolnictwo i łowiectwo 29 360,01 28 653,18 97,6 0,01 

O20 Leśnictwo 17 703,00 15 884,99 89,7 0,00 

150 Przetwórstwo przemysłowe 380 388,09 235 387,66 61,9 0,07 

600 Transport i łączność 16 994 891,95 16 100 561,36 94,7 4,51 

630 Turystyka 35 000,00 25 000,00 71,4 0,01 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 305 535,60 1 156 073,14 88,6 0,32 

710 Działalność usługowa 1 170 057,00 1 016 335,77 86,9 0,28 
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720 Informatyka 347 435,60 313 139,65 90,1 0,09 

750 Administracja publiczna 19 013 392,20 17 195 949,90 90,4 4,82 

751 
Urzędy naczelnych organów 
władzy państ. 11 245,00 11 245,00 100,0 0,00 

752 Obrona narodowa 5 000,00 0,00 0,0 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne 19 777 716,86 18 581 504,37 94,0 5,21 

755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 131 995,15 100,0 0,04 

757 Obsługa długu publicznego 960 958,90 508 538,08 52,9 0,14 

758 Różne rozliczenia 515 000,00 0,00 0,0 0,00 

801 Oświata i wychowanie 167 321 706,95 162 103 020,37 96,9 45,41 

851 Ochrona zdrowia 1 063 800,00 917 158,86 86,2 0,26 

852 Pomoc społeczna 11 846 215,82 11 119 292,94 93,9 3,11 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społ. 3 951 003,12 3 299 714,50 83,5 0,92 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 8 735 570,63 8 378 546,13 95,9 2,35 

855 Rodzina 87 673 996,27 86 173 515,46 98,3 24,14 

900 
Gosp. komunalna i ochrona 
środowiska 20 569 196,00 19 356 722,59 94,1 5,42 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 8 752 241,00 8 728 065,56 99,7 2,45 

926 Kultura fizyczna 1 719 000,00 1 576 860,09 91,7 0,44 

 372 328 414,00 356 973 164,75 95,9 100,0 
 

Jednym z najpoważniejszych wydatków miasta jest finansowanie zadań, wynikających             
z ustaw oświatowych, w tym z Karty Nauczyciela. W 2021 r. wydatki bieżące na oświatę                  
i edukacyjną opiekę wychowawczą w mieście wyniosły ponad 170 mln zł, gdzie 116 mln zł  
sfinansowanych zostało subwencją oświatową, natomiast pozostała kwota, ponad 54 mln zł  
pochodziła głównie z dochodów własnych miasta. 
 
Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe obejmują zarówno budowę i rozbudowę infrastruktury jak i zakup 
nowych środków trwałych, w tym na programy finansowane ze środków UE. 

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 76.608.368,23 zł, natomiast wykonanie 
wyniosło 47 974 919,62 zł, tj. 62,4% planu. 

Plan wydatków majątkowych wynosił 88 183 949,41 zł, natomiast wykonanie wyniosło 
49 077 783,92 zł, tj. 55,7% planu. 
 
Tabela 42. Podział wydatków majątkowych miasta Biała Podlaska w 2021 r.  na poszczególne 
działy klasyfikacji budżetowej. 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

600 Transport i łączność 41 335 445,03 23 854 639,83 57,7 
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 163 828,31 5 269 892,78 64,6 
710 Działalność usługowa 103 000,00 80 897,10 78,5 
720 Informatyka 357 564,40 342 269,24 95,7 
754 Bezpieczeństwo publiczne 177 000,00 177 000,00 100,0 
758 Różne rozliczenia 10 000 000,00 0,00 0,0 
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801 Oświata i wychowanie 1 693 000,00 580 948,06 34,3 
851 Ochrona zdrowia 130 000,00 130 000,00 100,0 
852 Pomoc społeczna 30 000,00 0,00 0,0 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 600 000,00 129 000,00 21,5 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 265 000,00 199 874,87 75,4 
855 Rodzina 75 840,00 73 333,54 96,7 
900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska 2 997 589,06 1 700 186,20 56,7 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 498 279,04 6 098 752,00 81,3 
926 Kultura fizyczna 14 757 403,57 10 440 990,30 70,8 
  88 183 949,41 49 077 783,92 55,7 

 
Najwięcej wydatków majątkowych miasta Biała Podlaska w 2021 r. zostało 

skierowanych na inwestycje w dziale transport i łączność, a więc przede wszystkim na budowę 
i modernizację dróg, kolejną wysoko plasującą się pozycją inwestycyjną była kultura                      
fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska oraz oświata i wychowanie. 
 
Wykres 9. Podział wydatków majątkowych miasta Biała Podlaska w 2021 r. na poszczególne 
działy klasyfikacji budżetowej 

 

Zrealizowane wydatki inwestycyjne zostały pokryte dochodami własnymi  
oraz środkami zewnętrznymi (środki UE i budżet państwa).  

 
Przychody i rozchody miasta Biała Podlaska 

Przychody miasta Biała Podlaska w 2021 r. wyniosły 57 991 262,68 zł i pochodziły  
z następujących źródeł: 

1) z wolnych środków w wysokości 43 459 436,93 zł, 
2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ustawy 

o finansach publicznych w wysokości 14 531 825,75 zł. 
Rozchody miasta w 2021 r. wyniosły 15 000 000,00 zł i dotyczyły wykupu emitowanych  
w latach poprzednich obligacji. 
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Zadłużenie miasta Biała Podlaska 
Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie miasta Biała Podlaska wyniosło 36 494 909,00 zł. 

Stan zadłużenia miasta wynika z wyemitowanych obligacji gminnych w 2013 r.  na kwotę 
ponad 60 mln zł. 
 
Informacja o majątku Gminy 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. majątek trwały Gminy Miejskiej Biała Podlaska stanowił 
kwotę 1 442 975 664,99 zł i są to: 

1) grunty        264 055 131,39 zł, 
2) budynki i lokale      258 678 223,35 zł, 
3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej    750 905 269,80 zł, 
4) maszyny i urządzenia        122 953 248,32 zł, 
5) środki transportu            32 995 189,10 zł, 
6) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie          9 555 893,56 zł, 
7) wartości niematerialne i prawne             3 832 709,47 zł. 

Majątek ten jest w dyspozycji: 
1) jednostek budżetowych – 982 463 072,74 zł, 
2) instytucji kultury – 6 726 500,06 zł, 
3) jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Biała Podlaska – 453 786 092,19 zł. 

Gmina Miejska Biała Podlaska jest właścicielem udziałów w 5 jednoosobowych 
spółkach, w których posiada 100% udziałów. Ich łączna wartość na dzień 31.12.2021 r. 
wyniosła 171 662 000,00 zł, w tym: 

1) Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. –  73 187 000,00 zł  
(73 187 udziałów o wartości 1 000,00 zł), 

2) „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. – 14 217 500,00 zł (28 435 udziałów 
o wartości 500 zł każdy), 

3) Zakład Produkcyjno-Handlowy „ZIELEŃ” Sp. z o.o. – 1 169 500,00 zł (2 339 udziałów 
o wartość 500,00 zł), 

4) „Zakład Gospodarki Lokalowej” Sp. z o.o. – 57 391 000,00 zł (57 391 udziałów                           
o  wartości 1 000,00 zł),  

5) „Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej” Sp. z o.o. – 25 697 000,00 zł – 
(51 394 udziałów o wartości 500,00 zł). 

 
Podsumowanie 
Budżet 2021 r. zakończył się nadwyżką w wysokości 27 221 839,89 zł. 
 
Tabela 43. Stan finansów miasta Biała Podlaska na dzień 31.12.2021 r.   
Lp. Budżet 2021 Wykonanie  Lp. Budżet 2021 Wykonanie 
1. dochody ogółem 433 272 788,56   3. wydatki ogółem 406 050 948,67 
1.1 dochody bieżące 404 531 108,94   3.1 wydatki bieżące 356 973 164,75 

1.2 dochody majątkowe 28 741 679,62   3.2 
wydatki 
majątkowe 49 077 783,92 

2. przychody 57 991 262,68   4. rozchody 15 000 000,00 
5. wynik budżetu/nadwyżka/                                            27 221 839,89 
6. nadwyżka operacyjna/dochody bieżące – wydatki bieżące  47 557 944,19 

 
Podstawowym miernikiem biorącym udział w ocenie kondycji finansowej jednostki  

jest poziom nadwyżki operacyjnej czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi,  
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a wydatkami bieżącymi. Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o racjonalnym 
gospodarowaniu środkami finansowymi miasta.  

Celem polityki finansowej miasta pozostaje zatem zwiększanie, a następnie utrzymanie 
wysokiego poziomu nadwyżki operacyjnej, co gwarantuje zdolność do pokrycia wszystkich 
wydatków bieżących, a także umożliwia wygenerowanie dochodu z przeznaczeniem  
na inwestycje.  

 
2. Uchwała nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r.   

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 
2016–2025 
 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016–2025 powstał 
w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców oraz przy ich udziale. Gminny Program 
Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 
rozwoju. Program był dwukrotnie aktualizowany. Aktualizacje Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 były przyjmowane uchwałami: 

1) uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/89/17 z dnia 30 października 2017 r.,  
2) uchwałą Rady Miasta nr X/120/19 z dnia 25 listopada 2019 r. 

 
Mapa 1. Obszar rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

Na wyznaczonych obszarach do rewitalizacji zostały zaplanowane 32 przedsięwzięcia,  
w tym 14 przedsięwzięć podstawowych oraz 18 przedsięwzięć dopuszczalnych. W ramach 
działań rewitalizacyjnych miasto Biała Podlaska realizowało przedsięwzięcia przedstawione  
w tabeli nr 44 i 45. 
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Informacja o realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2021 r. 

Tabela 44. Projekty z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z informacją o stanie ich realizacji 

Lp. 
Nazwa 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja- 
podobszary 
rewitalizacji 

Podmiot 
realizujący 

Okres 
realizacji 

Uwagi 

1. 

Remont i 
przebudowa 
budynków  na 
obszarze 
rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska  
z przeznaczeniem  
na realizację usług 
społecznych  

Centrum, 
Wola – 
Dworzec 
Osiedle Za 
Torami-
Lotnisko  

Gmina 
Miejska 
Biała 
Podlaska 

2019-2022 

1. Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Łomaskiej 2d  
wraz ze  zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola. 

2. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku biurowego na rodzinny dom dziecka  
z  instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną, instalacją 
fotowoltaiczną wraz z utwardzeniem terenu pod dojścia i dojazdy przy  
ul. Kolejowej 21. 

3. Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy  
w budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

4. Wymiana ogrodzenia posesji przy ul. Kolejowej 21. 
5. Budowa obiektów małej architektury – meble miejskie. 

2. 

Rewaloryzacja  
i modernizacja 
Zespołu Zamkowo-
Parkowego 
Radziwiłłów  
w Białej Podlaskiej 

Poza obszarem 
rewitalizacji  
 
 

Gmina 
Miejska 
Biała 
Podlaska 

2014-2021 

1. Rekonstrukcja fortyfikacji południowych i kładki pieszej  
oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Zespołu 
Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów. 

2. Budowa monitoringu miejskiego na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego 
Radziwiłłów.  

3. Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Muzeum Południowego 
Podlasia. 
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 Tabela 45. Projekty z listy przedsięwzięć dopuszczalnych z informacją o stanie ich realizacji 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Lokalizacja 
– 

podobszary 
rewitalizacji 

Podmiot 
realizujący 

Okres 
realizacji 

Uwagi 

1. 

Przebudowa ulicy Generała  
W. Sikorskiego 
oraz modernizacja   
i rozbudowa 
infrastruktury osiedla 
mieszkaniowego pomiędzy 
ulicami Sidorską, 
T. Kościuszki i Aleją 
Tysiąclecia 

Wola – 
Dworzec 

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska, 
Zakład 
Gospodarki 
Lokalowej  
Sp. z o.o., 
Wspólnoty 
mieszkaniowe 

2020-
2022 

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej. 

2. 

Centrum Wsparcia Rodziny 
i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Biała Podlaska 

Wola – 
Dworzec  

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska/ 
Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
w Białej 
Podlaskiej 

2019  
–2022  

W 2021  r. zrealizowano następujące działania:  
− w utworzonym punkcie konsultacyjno-doradczym realizowane 

były spotkania konsultacyjno-doradcze w zakresie mediacji 
rodzinnych, doradztwa psychologicznego, doradztwa 
prawnego, doradztwa pedagogicznego, doradztwa 
obywatelskiego, terapii w zakresie uzależnień; 

− prowadzono działania upowszechniania asysty rodzinnej  
i działalności rodzin wspierających oraz prowadzono działania 
upowszechniania rodzinnej pieczy zastępczej; 

− dla rodzin zastępczych realizowano poradnictwo prawne 
i psychologiczne oraz zrealizowano pięć edycji warsztatów  
w  zakresie umiejętności wychowawczych; 

− rozpoczęto specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin 
zastępczych oraz uruchomiono pakiet animacyjny w ramach 
którego rodziny zastępcze wraz ze swoimi dziećmi 
biologicznymi i dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej 
uczestniczyły w wyjeździe do teatru w Siedlcach jak również 
w spektaklu teatralnym organizowanym prze BCK  Biała 
Podlaska; 

− przeprowadzano diagnozy potrzeb dzieci przebywających  
w  rodzinie zastępczej; 
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− przeprowadzono diagnozy potrzeb rodziców zastępczych  
w celu weryfikacji ewentualnego poradnictwa i form wsparcia; 

− koordynatorzy pieczy zastępczej prowadzili dyżury dla osób 
zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego; 

− przeprowadzane były wizyty w środowisku rodzinnym rodziny 
zastępczej; 

− przeprowadzono procedurę rozeznania rynku na 
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów 
na rodziny zastępcze; 

− zorganizowano i przeprowadzono dwie edycje szkolenia dla 
kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie poprzedzone było 
przeprowadzeniem przez pracownika MOPS wstępnego 
badania psychologicznego; 

− pracownicy socjalni: podejmowali działania mające na celu 
rozpowszechnienie informacji dotyczącej realizowanego 
projektu, przeprowadzali diagnozę sytuacji rodziny 
stanowiącej potencjalnych uczestników projektu, zawierali 
kontrakty socjalne, monitorowali sytuację uczestników 
projektu, przeprowadzali wywiady środowiskowe w celu 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych 
uczestników. 

3. 

Włącz się! Kompleksowe 
działania aktywizacji  
i integracji społeczno-
zawodowej w mieście Biała 
Podlaska 

Centrum 
 

Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska/ 
Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
w Białej 
Podlaskiej 

2019 -
2022 

Zrealizowano następujące działania:  
− przeprowadzono diagnozę potrzeb 30 uczestników, 
− zawarto 30 nowych kontraktów socjalnych oraz kontynuowano 

realizację 19 kontraktów socjalnych z I edycji,  
− przeprowadzono i zorganizowano indywidulane doradztwo 

zawodowe i psychologiczne, trening kompetencji i 
umiejętności społecznych, terapię rodzinną, warsztaty 
społeczno-integracyjne, 

− przeprowadzono szkolenia i kursy zawodowe, 
− wypłacono stypendia szkoleniowe, 
− 19 UP I edycji uczestniczyło w stażach zawodowych, 
− podpisano umowy stażowe z 6 UP II edycji, 
− przyznano i wypłacono zasiłki stałe, okresowe i celowe 
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zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

4. 

Załóż firmę i odnieś sukces! 
Kompleksowe wsparcie dla 
osób planujących rozpoczęcie 
własnej działalności 
gospodarczej na terenie MOF 
Biała Podlaska. 

Centrum 

 
Gmina 
Miejska Biała 
Podlaska 

2019 –
2021  

W 2021 r. zrealizowano następujące działania:  
− 44 uczestników projektu otrzymało comiesięczne wsparcie 

pomostowe w formie wsparcia finansowego oraz doradztwa. 
− prowadzono weryfikację dokumentów dotyczących rozliczenia 

wsparcia finansowego oraz wsparcia  pomostowego   
na podstawie comiesięcznych rozliczeń. 

 
Gminny Program Rewitalizacji ujęty jest w Strategii MOF – służy osiągnięciu celu strategicznego 3 Lepsza spójność terytorialna obszaru 

funkcjonalnego. 
 

Piwnica w budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska 
przed rewitalizacją po rewitalizacji 
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3. Uchwała Nr V/49/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie Gminy Miejskiej 
Biała Podlaska w roli partnera do realizacji projektu pn. "Mój dom – kompleksowy 
program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski” 
przygotowanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00 - IP.07-00-004/18, 
temat „Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, 
w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu 
z bezdomności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

Projekt jest realizowany od 1.04.2019 r. i został przedłużony do końca marca 2022 r.  
W ramach projektu w 2021 r realizowano następujące działania: 
1) testowano opracowany w ramach projektu Gminny Model Wychodzenia z Bezdomności; 
2) prowadzono monitoring fazy testu oraz analizę efektów testowanego rozwiązania; 
3) opracowano ostateczną wersję wdrożeniową Gminnego Modelu Wychodzenia  

z  Bezdomności. 
 

Przedsięwzięcie wpisuje się w Strategię MOF – Cel strategiczny 2 Wyższa jakość życia na  
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska.  
 
4. Uchwała nr XII/91/15 Rada Miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 r.).  

 
Zgodnie ze Strategią misją partnerskiego działania samorządów miasta Biała Podlaska 

i Gminy Biała Podlaska jest tworzenie dogodnych warunków do osiągnięcia specjalizacji 
obszaru w zakresie gospodarczym oraz zapewnienie lokalnej społeczności wysokiego 
poziomu życia.  

Dnia 29 listopada 2021 r. Rada Miasta Biała Podlaska podjęła uchwałę Nr XXX/83/21 
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 
2021-2030, w tym trybu konsultacji. 

Zakończono prace związane z opracowaniem diagnozy w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym. Termin zakończenia prac nad dokumentem projektu Strategii 
uzależniony jest od terminu opracowania i zatwierdzenia przepisów prawa oraz dokumentów 
strategicznych i operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym, w tym w szczególności:  

1) ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027, 

2) umowy Partnerstwa 2021-2027,  
3) wytycznych w zakresie realizacji ZIT z poziomu krajowego,  
4) zasad i systemu wdrażania ZIT na poziomie regionalnym.  

 Wyżej wymienione dokumenty są kluczowe dla zachowania spójności z zasadami  
i  uwarunkowaniami polityki regionalnej województwa, rządu i UE oraz dla określenia 
systemu wdrażania i finansowania ZIT.  
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Tabela 46. Obszary priorytetowe, w ramach których podejmowane są działania operacyjne, służące realizacji przyjętej misji i wizji rozwoju 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska do 2030 r. Kolejność prezentowanych priorytetów nie stanowi o hierarchii ich ważności lub 
kolejności wdrażania 
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Projekty nieinwestycyjne realizowane w 2021 r.: 
 

1) Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska.  

W ramach projektu w 2021 r. 44 uczestników projektu otrzymało comiesięczne wsparcie 
pomostowe w formie wsparcia finansowego oraz doradztwa. Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  
to  82 nowe miejsca pracy. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 
1 Efektywna gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 
Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała 
Podlaska.  
 

2) Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

W ramach utworzonego punktu konsultacyjno-doradczego w 2021 r. realizowane były 
spotkania konsultacyjno-doradcze w zakresie: mediacji rodzinnych, doradztwa 
psychologicznego, prawnego, pedagogicznego i obywatelskiego, terapii w zakresie 
uzależnień. Organizowano warsztaty i spotkania tematyczne, m.in. warsztaty z mediacji, 
spotkania tematyczne z cyberprzemocy, kulinarne i z zakresu ekonomii. Rodziny zastępcze 
wraz z dziećmi, w ramach pakietu animacyjnego, uczestniczyły w wyjeździe do teatru 
w Siedlcach oraz w spektaklu teatralnym organizowanym prze BCK Biała Podlaska. 

Prowadzono również działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, działania upowszechniające asystę rodzinną i działalność 
rodzin wspierających oraz działania upowszechniające rodzinną pieczę zastępczą. 

Zorganizowano warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych – przeprowadzono  
5 edycji warsztatów dla rodzin zastępczych i 2 edycje szkolenia dla kandydatów na rodziny 
zastępcze. Realizowano specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin zastępczych oraz pracę 
socjalną. 

Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 2 Wyższa 
jakość życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 
Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta Biała 
Podlaska. 
 

3) Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej  
w mieście Biała Podlaska. 
W 2021 r. realizowano następujące formy wsparcia: 

a) przeprowadzono diagnozę potrzeb uczestników II edycji, 
b) w ramach pracy socjalnej zawarto 30 nowych kontraktów socjalnych  

oraz kontynuowano realizację 19 kontraktów socjalnych z I edycji, 
c) przeprowadzono i zorganizowano indywidulane doradztwo zawodowe, indywidulane 

doradztwo psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, terapię 
rodzinną, warsztaty społeczno-integracyjne (florystyczne, artystyczno-rękodzielnicze, 
kulinarne i filmowe),  

d) zorganizowano i przeprowadzono szkolenia i kursy zawodowe,  
e) 19 osób z I edycji uczestniczyło w stażach zawodowych. Podpisano nowe umowy  

z  6 uczestnikami II edycji na podjęcie stażu zawodowego,  
f) prowadzono pośrednictwo pracy,  
g) przyznano i wypłacono zasiłki stałe, okresowe i celowe zgodnie z przepisami ustawy  

o pomocy społecznej. 
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Przedsięwzięcie ujęte w Strategii MOF realizowane w ramach celu strategicznego 
2 Wyższa jakość życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Opis działań inwestycyjnych i ich powiązanie z celami Strategii został przedstawiony  
w części IV raportu. 
 
5. Uchwała Nr XXXVII/366/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 sierpnia 2014 r.  

w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie miasta  
Biała Podlaska. 

Cele Programu: 
1) tworzenie systemu wsparcia dla seniorów i ich rodzin, 
2) wspieranie aktywności, wypoczynku, edukacji i kultury, 
3) profilaktyka i promocja zdrowia, 
4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, 
5) integracja międzypokoleniowa i pokoleniowa.     

Program jest skierowany do mieszkańców powyżej 60 roku życia i jest realizowany  
w dwóch kierunkach: 
1) aktywizacji życia seniorów poprzez aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, 

turystyczną, fizyczną, tworzenie oferty zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze 
edukacyjnym, rekreacyjnym i towarzyskim, konkursów, działań prozdrowotnych, 
festiwali, w tym organizacji festynów, Bialskich Dni Osób Starszych, jubileuszy i spotkań 
poszczególnych grup oraz podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz seniorów,  

2) prowadzenie Strefy Seniora, która bezpośrednio wspiera osoby starsze w ich codziennym 
życiu. Strefa oparta jest na pozyskaniu partnerów komercyjnych do współpracy,  
i wypracowaniu systemu zniżek, zachęcających seniorów do korzystania z tych właśnie 
miejsc. Z zainteresowanymi podmiotami zawierane są Porozumienia o współpracy,  
na mocy których podmiot staje się Parterem Strefy Seniora i może w celach 
informacyjnych i promocyjnych korzystać z logo Strefy. Informacje oraz aktualny katalog 
zniżek i ofert znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce Strefa Seniora.  

Przepustką do Strefy jest Bialska Karta Seniora. W Białej Podlaskiej wprowadzona 
została możliwość upoważnienia przez seniora osoby bliskiej do posługiwania się Kartą  
w jego imieniu. Bialskie Karty Seniora cieszą się dużą popularnością, a mieszkańcy z chęcią 
o nie wnioskują po ukończeniu 60 roku życia. 
 W 2021 r. przyjęto i pozytywnie zweryfikowano 242 wnioski, wydano 131 kart 
beneficjentom Programu. Liczba partnerów w Strefie Seniora w 2021 r. wynosiła 47. 
 
6. Uchwała Nr XX/67/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Miasta Biała Podlaska na 2021 rok. 

Program stanowi kontynuację, rozwinięcie i uzupełnienie działań z lat ubiegłych, 
realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania 
alkoholu na terenie miasta.  
         W ramach Programu, a także na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym dofinansowywane były zadania 
realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz osoby fizyczne. W 2021 r. ogólna 
kwota przekazana na wdrażanie Programu wyniosła 970 000 zł. Dotacje na wsparcie realizacji 
zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej otrzymało 19 organizacji pozarządowych, z którymi 
zawarto: 22 umowy w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
2 umowy w trybie art. 19a powyższej ustawy oraz 1 umowę w trybie ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym. Łączna wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom 
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pozarządowym z budżetu miasta Biała Podlaska wynosiła 626 900 zł. Wszystkie zawarte 
umowy zostały zrealizowane. Współpracowano także z uprawnionymi kościelnymi osobami 
prawnymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu organizacji letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży w Okunince nad Jeziorem Białym.  

                W 2021 r. zrealizowano następujące zadania z Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

a) prowadzono działania informacyjno-edukacyjne, promujące zdrowy styl życia  
oraz upowszechniano informacje na temat szkód związanych z użyciem alkoholu  
i problemu przemocy w rodzinie,  

b) prowadzono edukację publiczną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizowanie pozalekcyjnych 
zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z realizacją programów 
profilaktycznych oraz aktywnością kulturalną dzieci i młodzieży oraz całych rodzin,  

c) dofinansowano działalność Placówek Wsparcia Dziennego „Dziupla” i „Promień”  
dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin z problemem alkoholowym, 
niedostosowanych społecznie, 

d) realizowano zajęcia wyrównawcze dla młodzieży z problemem uzależnień  
uczęszczających do Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białej 
Podlaskiej, 

e) dofinansowano prowadzenie programu terapii odwykowej w stacjonarnym ośrodku 
terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu,  

f) wspierano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych, członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą  
w rodzinie, 

g) wspomagano finansowo i lokalowo działania stowarzyszeń abstynenckich, ruchów 
samopomocowych AA, wzmacniających proces zdrowienia z choroby alkoholowej, 

h) wspierano i rozwijano poradnictwo indywidualne, grupy terapeutyczne           
oraz grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, 

i) realizowano program terapeutyczno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie, 

j) prowadzono działania profilaktyczne, interwencyjne oraz kontrolne w ramach 
działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Biała 
Podlaska, realizowano program readaptacji i integracji dla uczestników (osób trwale 
bezrobotnych, po ukończonej terapii odwykowej) w Centrum Integracji Społecznej  
w Białej Podlaskiej. 

 

 
7. Uchwała nr XX/68/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta 
Biała Podlaska na lata 2021–2023. 

 Głównym celem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Biała 
Podlaska na lata 2021–2023 była profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych  
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 
zachowaniami ryzykownymi w mieście Biała Podlaska. Na zadania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii w 2021 r. wydano 63 000 zł w formie dotacji przekazanych: 
Bialskopodlaskiemu Stowarzyszeniu „Powrót z Uzależnień”, które prowadzi Poradnię 
„Promień Nadziei”, Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Krokus” oraz Chorągwi Lubelskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Biała Podlaska. W 2021 r. Poradnia „Promień 
Nadziei” udzieliła pomocy 228 osobom. Przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Krokus”  
od 2018 r. działa Grupa Anonimowych Narkomanów. W 2021 r. Stowarzyszenie 
zorganizowało 10 spotkań z terapeutą, a w każdym miesiącu odbywały się wykłady połączone 
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z dyskusją. Ponadto zorganizowano 3 spotkania integracyjne dla uzależnionych i ich rodzin 
oraz przeprowadzono 3 treningi zapobiegania nawrotom choroby narkotykowej, w których 
wzięło udział 39 osób. Natomiast ZHP realizował program pt. „Narkotyki, dopalacze  
to skuteczne zabijacze”, w którym udział wzięło ok. 60 osób. Niezależnie duży wachlarz 
działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizuje Sekcja Oświaty Zdrowotnej  
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz inne jednostki 
funkcjonujące w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 
 
8. Uchwała Nr XV/10/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 lutego 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Biała Podlaska Programu Duża Rodzina. 
 Program „Duża Rodzina” jest realizowany w mieście Biała Podlaska od 2012 r. 
Wspiera bialskie rodziny wielodzietne, stale zapewniając ich członkom łatwiejszy dostęp  
do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych, ponieważ 
jego istotnym elementem są zniżki na zakupy i usługi oferowane przez podmioty gospodarcze 
oraz instytucje kultury. Uczestnicy Programu mogą korzystać z konkretnego wsparcia 
oferowanego przez samorząd miasta, w tym zniżek przy zakupie biletów komunikacji 
miejskiej, biletów na imprezy, zniżek w opłatach za zajęcia w Bialskim Centrum Kultury, 
preferencji przy rekrutacji do żłobków i przedszkoli samorządowych. Warunkiem 
uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie bezpłatnej Karty Dużej Rodziny. 

W 2021 r. w Programie uczestniczyło 85 partnerów oferujących zniżki, przyjęto  
i zweryfikowano 176 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 211 kart. 

 
9. Uchwała nr XXI/61/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie Miasta Biała Podlaska na lata 2021-2025. 

Celem programu jest zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Białej 
Podlaskiej. 

Realizatorem programu jest Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele: Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej, Komendy Miejskiej Policji  
w Białej Podlaskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, 
Kuratorskiej Służby Sądowej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Miasta Biała Podlaska, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, organizacji pozarządowych. 

W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, prowadzonych było 180 „Niebieskich 
Kart” a wpłynęło 131. Zakończono 125 „Niebieskich Kart”, złożono 14 zawiadomień  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się do Prokuratury Rejonowej w Białej 
Podlaskiej oraz 12 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Miasta Biała Podlaska o skierowanie na leczenie odwykowe osób stosujących 
przemoc. 

Zespół powołał 111 grup roboczych w celu rozwiązania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W 2021 r. odbyło  
się 244 posiedzeń grup roboczych. 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Białej Podlaskiej w 2021 r.: 

1) prowadził stronę internetową na portalu społecznościowym, na której na bieżąco były 
podawane informacje o tematyce przemocy, w tym między innymi o dostępności  
do lokalnych instytucji działających na rzecz osób uwikłanych w przemoc, 

2) zorganizował w formie spotu kampanię społeczną, „BO JAK NIE TY TO...?" 



 

84 
 

skierowaną do świadków przemocy w rodzinie, 
3) promował działalność Zespołu w lokalnej prasie i telewizji, 
4) rozpowszechniał informacje o instytucjach udzielających pomocy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Biała Podlaska poprzez 
udostępnianie ulotek, 

5) upowszechniał materiały edukacyjne poświęcone zjawisku przemocy w rodzinie, 
6) prowadził konsultacje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację 

procedury „Niebieskie Karty” (Policja, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych) celem usprawnienia współpracy, 

7) członkowie Zespołu i grup roboczych wzięli udział w projekcie realizowanym przez 
Fundację PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prowadzenie 
superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie". 
W ramach projektu odbyły się 2 spotkania konsultacyjno – wspierające dla członków 
zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, 

8) zorganizował szkolenie pt.: „Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” 
skierowane do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Na terenie miasta Biała Podlaska w 2021 r. funkcjonował Lokalny Punkt Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem przy ul. Warszawskiej 15, gdzie osoby dotknięte przemocą 
mogły uzyskać pomoc i wsparcie oraz Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób  
z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz z przemocą w rodzinie przy  
ul. Moniuszki 29. Punkt prowadzony był przez Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym  
i Ich Rodzinom „Odnaleźć Siebie”. Fundacja dodatkowo prowadziła program psychologiczno 
– terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz program korekcyjno- 
edukacyjny dla osób stosujących przemoc.  

Ponadto na terenie miasta Biała Podlaska prowadzony był program wsparcia i terapii 
dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz program korekcyjno – edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” przy  
ul. Łomaskiej 79.  
 

10. Uchwała Nr XXVI/61/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 3 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej 
dla miasta Biała Podlaska na lata 2021 –2023.  

  W ramach Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta 
Biała Podlaska na lata 2021-2023, prowadzono następujące działania: 

1) 117 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska zostało objętych 
wsparciem asystenta rodziny, 54 rodziny współpracę podjęły dobrowolnie  
lub na wniosek pracownika socjalnego, a 63 rodziny zostały zobowiązane  
do współpracy postanowieniem sądu, 

2) monitorowano sytuację dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Monitoring prowadzony 
był na bieżąco przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych, a także przez 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach pracy grup roboczych,  

3) organizowano specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie, 
4) promowano rodzicielstwo zastępcze m. in. poprzez kampanie społeczną 

„JA+WY=MY zostań moją mamą i tatą” oraz podejmowano działania w kierunku 
pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

5) zorganizowano III edycję szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej, w której wzięło udział 19 osób, w tym małżeństwa oraz wydano  
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5 rodzinom kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 
6) zorganizowano i przeszkolono 60 osób pełniących funkcje rodziny zastępczej 

z zakresu: trening kompetencji emocjonalnych i rodzicielskich dla rodziców 
zastępczych,  

7) zapewniono 2 rodzinom zastępczym pomoc w formie wsparcia rodziny pomocowej, 
8) zapewniono pomoc wolontariuszy, która realizowana była przez uczniów z Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. W pomoc zaangażowało się 8 uczniów, 
którzy udzielali korepetycji z matematyki, języka angielskiego, sporadycznie z języka 
polskiego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na 
terenie miasta Biała Podlaska. Odbyło się 10 spotkań, w których wzięło udział  
7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w tym 1 korzystało z pomocy  
w trybie on-line, 

9) zapewniono rodzinom zastępczym wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, 

10) finansowano pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
11) wspierano proces usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, 

w tym m. in. przyznawanie pomocy finansowej na usamodzielnienie, 
zagospodarowanie, kontynuowanie nauki oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich 
warunków mieszkaniowych, 

12) zapewniono 40 osobom dorosłym i 28 dzieciom z rodzin zastępczych specjalistyczne 
poradnictwo i terapię, zaś z porad prawnika skorzystały 34 rodziny zastępcze, 

13) zgłoszono do Ośrodka Adopcyjnego 5 dzieci, z czego tylko 4 dzieci zostało 
zakwalifikowanych do adopcji; 1 dziecko nie uzyskało kwalifikacji z powodu 
długotrwałego pobytu w rodzinie zastępczej oraz głębokiej więzi. 
Na terenie miasta Biała Podlaska funkcjonowały łącznie 74 rodziny zastępcze,   
w których przebywało 124 dzieci, w tym 11 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. 

 
11. Uchwała Nr XXII/28/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r., 

zmieniona uchwałą Nr XXX/80/21 Rady Miasta Biała Podlaska z 29 listopada 2021 r. 
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki 
finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 
roku. 

W ramach realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
udzielone zostało wsparcie 475. osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 531 647,00 zł. 
W 2021 r. ze środków przyznanych Gminie Miejskiej Biała Podlaska przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 2 010 488,00 zł. 

 

12. Uchwała Nr X/135/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 25 listopada 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  
na lata 2019 – 2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”.  

  W 2021 r. w ramach Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  
na lata 2019 – 2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier” prowadzono następujące działania: 
1) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  

na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano 5 043,00 zł, rozliczając 6 umów  
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom z niepełnosprawnościami – w ramach zaopatrzenia  
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w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2021 r. udzielono pomocy 248. 
osobom z niepełnosprawnościami na kwotę 353 045,00 zł, w tym 20. niepełnosprawnym 
dzieciom i młodzieży na kwotę 68 166,00 zł, rozpatrując łącznie 540 wniosków, 

3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – podpisano 19 umów, wydatkując 
kwotę 44 826,00 zł, w tym 6. dzieciom, wydatkując kwotę 31 510,00 zł, 

4) dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym – dofinansowania udzielono 165. 
osobom, wydatkując kwotę 225 685,00 zł, w tym 102. dorosłym osobom 
z niepełnosprawnościami, wydatkując kwotę 147 525,00 zł oraz 19. dzieciom 
i młodzieży przeznaczając na ten cel kwotę 31 128,00 zł. Dodatkowo dofinansowano 
pobyt w turnusie rehabilitacyjnym 44. opiekunom osób dorosłych, dzieci  
i młodzieży z niepełnosprawnościami, wydatkując kwotę 47 032,00 zł, 

5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 
się w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami – z tej formy 
wsparcia skorzystało 7 dorosłych osób z niepełnosprawnościami na łączną kwotę 
67 155,00 zł. W ramach likwidacji barier technicznych udzielono wsparcia ze środków 
PFRON 20 osobom z niepełnosprawnościami wydatkując kwotę 55 347,00 zł. 
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymały 2. osoby  
z niepełnosprawnościami w łącznej wysokości 5 000,00 zł, w tym 1. dziecko  
w wysokości 2 500,00 zł,  

6) na sfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2021 r. przekazano 
ze środków PFRON kwotę 1 562 112,00 zł, 

7) objęto wsparciem i specjalistyczną pomocą 4. rodziny z dzieckiem/dziećmi 
z niepełnosprawnościami od najwcześniejszego okresu powstania niepełnosprawności, 
otrzymały one wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się 
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie wyniosło 4.000 zł, łącznie 
przekazano z budżetu państwa kwotę 16 000 zł, 

8) organizowano opiekę wytchnieniową poprzez umożliwienie członkom rodzin  
lub opiekunom osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i dzieciom  
z orzeczeniem o niepełnosprawności skorzystania z doraźnej i czasowej opieki nad tymi 
osobami. Zrealizowano 10 890 godzin usług dla 68 osób za łączną kwotę 436 478,88 zł, 

9) organizowano opiekę wytchnieniową w formie specjalistycznego poradnictwa  
dla 14 osób, zrealizowano 260 godzin opieki za kwotę 26 560,00 zł, 

10) zapewniono opiekę wytchnieniową w formie pobytu całodobowego dla 4 osób przez  
56 dni za łączną kwotę 14 554,12 zł, 

11) prowadzono działania związane z rozwojem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
osób z niepełnosprawnościami – udzielono wsparcia 86 osobom, wykorzystano 15 518 
godzin usług, 

12) organizowano wsparcie w formie usług asystenckich osób z niepełnosprawnościami, jako 
instrumentu pozwalającego na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 
społecznemu tych osób. Z usług asystenckich skorzystały łącznie 74 osoby z orzeczeniem            
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem              
o niepełnosprawności, ogólna liczba wykonanych godzin usług asystenckich – 15 500 
godzin. Łączna kwota środków wykorzystana na realizację Programu - 626 168,81 zł, 

13) podejmowano działania w zakresie zwiększenia miejsc w Środowiskowym Domu 
Samopomocy typu A, B (nastąpiło zwiększenie o 7 liczby miejsc),  

14) tworzono grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin/opiekunów. 
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Ponadto w 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizował 
program „Aktywny Samorząd”, w ramach którego zostały podpisane 22 umowy na łączną 
kwotę 239 878,74 zł – moduł I (pomoc w zakupie: oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, sprzętu elektronicznego, protez kończyny w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, utrzymanie sprawności technicznej tych protez, skutera 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
utrzymania ich sprawności technicznej, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, utrzymanie 
aktywności zawodowej poprzez zapewnienie  opieki  dla  osoby  zależnej) oraz 12 umów   
na łączną kwotę 26 765,00 zł – moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym). 
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CZĘŚĆ IV – DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 
ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE 
 
1. Drogi osiedlowe 

W ramach Planu Budowy Dróg zrealizowano przebudowę ulic Wandy Madler o długości 
237 m i Stanisława Damrosza o długości 200 m oraz budowę ulic Władysława Bownika  
o długości 204 m, ks. Edmunda Barbasiewicza o długości 96 m i Haliny Łuczyckiej  
o długości 224 m. Inwestycja realizowana przy udziale podmiotu zewnętrznego w zakresie 
dostawy części materiałów budowlanych, takich jak krawężniki, kostki, obrzeża betonowe, 
słupy oświetleniowe, wysięgniki rurowe. Ulicę Na Skarpie oraz ulice Franciszka Kleeberga  
i Antoniego Czecha zaplanowano do realizacji w 2022 r. Przesunięcie realizacji wynikało  
z wydłużającego się terminu uzgadniania dokumentacji projektowej w związku  
z okolicznościami związanymi z dodatkową przebudową infrastruktury podziemnej. 
 
2. Budowa ul. Nartowskiego i Furmana  

W ramach inwestycji zrealizowano budowę ulic Wacława Nartowskiego o długości  
360 m i Józefa Furmana o długości 125 m w formie „Zaprojektuj i wybuduj”.  
Inwestycja obejmowała włączenie w ulicę Francuską i w ulicę J. Furmana.  
 
3. Budowa ulicy oznaczonej w MPZP symbolem KD-D, pod nazwą Jana II Kazimierza 

w Białej Podlaskiej 
Zadanie polegało na budowie odcinka drogi przy budynku Oddziału Onkologii Klinicznej 

do parkingu znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej 
Podlaskiej. Wybudowana długość ulicy – 100 m, długość chodnika – 90 m. 
 
4. Szkoła Podstawowa nr 3 - Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego 

Opracowano dokumentację projektową na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią wraz z odwodnieniem, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 
bieżni i skoczni w dal oraz oświetlenia boisk. 
 
5. Budowa skateparku 

Inwestycja polegała na budowie placu sportowego typu skatepark, chodnika z kostki 
brukowej oraz elementów małej architektury, takie jak ławki, kosze, przy ul. Świerkowej.  
Na płycie betonowej o powierzchni 1015 m2 zostały zainstalowane następujące elementy: 

1) Quarter Pipe + Bank ramp - szt. 1, 
2) Funbox do skoków z Grindboxem 3/3+ poręcz 2/3 + grindbox 3/1 - szt. 1, 
3) 2x Bank ramp 90 st. piramida + Quarter pipe - szt. 1, 
4) Poręcz prosta - szt. 1, 
5) Ławka - szt. 1, 
6) Platforma street z grindboxami, poręczą, schodami, london gap + Bank ramp - szt. 1, 
7) Minirampa + Quater pipe - szt. 1. 
 

6. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo – Parkowego Radziwiłłów 
w Białej Podlaskiej  
Inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu  państwa, w ramach działania 7.1 RPO WL 2014-2020 „Dziedzictwo kulturowe  
i naturalne”. Zadanie obejmowało następujący zakres: 

1) roboty budowlane w Oficynie Zachodniej, przebudowę i remont budynku Muzeum 
Południowego Podlasia, budowę zadaszenia, przebudowę i remont Amfiteatru, 
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przebudowę, adaptację i remont kaplicy, budowę sieci wodociągowej, monitoringu 
miejskiego, oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej, budowę bramy koszarskiej, 
rekonstrukcję fortyfikacji południowych i kładki pieszej oraz budowę niezbędnej 
infrastruktury technicznej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów, 
modernizację i przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego z mostem; 

2) roboty konserwatorskie zabytkowego zespołu zamkowego – dawnej rezydencji 
Radziwiłłów; 

3) zakupy wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum Południowego Podlasia.  
W 2021 r. zakończono realizację projektu i wykonano rekonstrukcję fortyfikacji 

południowych i kładki pieszej oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie 
Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów. Zakupiono wyposażenie na potrzeby Muzeum 
Południowego Podlasia, m.in. sprzęt komputerowy, multimedialny, fotograficzny, AGD, 
meble magazynowe, osuszacze i nawilżacze, system do pomiaru temperatury i wilgotności 
powietrza, piec do wypalania ceramiki, wykonano kopię obrazów.  

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta 
Biała Podlaska. Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 
1 Efektywna gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 
 
7. Dojazd do tunelu ul. Lubelska i ul. Witoroska 

Zrealizowana inwestycja obejmowała budowę i przebudowę dróg dojazdowych do tunelu 
pod linią kolejową. Zakres inwestycji obejmował: budowę dojazdu do tunelu w ciągu ulic 
Lubelskiej i Witoroskiej – 214,35 mb, przebudowę wlotów ulic: Winiarskiej – 118,47 mb, 
Lubelskiej i Sokulskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego – 24,53 mb, przebudowę  
ul. Witoroskiej na odcinku do ul. Gromadzkiej – 320 mb i ul. Kołychawa na odcinku  
do ul. Gromadzkiej – 129,91 mb, budowę chodników wzdłuż ulic, budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Lubelskiej, przebudowę infrastruktury istniejącej (sieć gazowa, sieć wodociągowa, 
kanalizacja deszczowa, przepompownia ścieków, oświetlenie, branża teletechniczna)  
oraz montaż oznakowania drogowego. Inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
 
8. Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku III, od posesji nr 65A do skrzyżowania  

z obwodnicą miasta  
Zadanie polegało na przebudowie ul. Warszawskiej na odcinku III, od posesji nr 65A  

do skrzyżowania z obwodnicą miasta, przy wsparciu ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie wynoszącej 6.338.894,00 zł.  

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 
spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego, oraz w Planie budowy dróg w mieście Biała 
Podlaska na lata 2020–2023, z listy inwestycji w układzie podstawowym. 

 
9. Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach RPO WL 2014-2020, działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, obejmował utworzenie 
systemu do digitalizacji, służący inwentaryzacji, opracowaniu i cyfryzacji zbiorów  
i ich prezentacji przez Muzeum Południowego Podlasia.  

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta 
Biała Podlaska. Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 
1 Efektywna gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 

 
10. Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej – przebudowa 

skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności 
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W 2020 r. zakończono przebudowę skrzyżowań ul. Terebelskiej i Alei Solidarności 
z obwodnicą miasta. W 2021 r. przeprowadzono zaplanowane działania informacyjno – 
promocyjne, związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu i zakończono 
realizację projektu. 

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 1 Efektywna 
gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 
 
11. Przeprowadzono wspólną realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. Mikołaja 
Kopernika i ul. Akademickiej polegającej na przebudowie miejsc postojowych, zjazdów, 
chodników wraz z przebudową oświetlenia, kolidujących kabli energetycznych  
oraz przebudowa kanalizacji deszczowej – etap 2 i 3. 

 
12. Przeprowadzono wspólną realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy 
Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleksandra Wereszki do skrzyżowania  
z ul. Tomasz Nocznickiego oraz ulicy Aleksandra Wereszki pomiędzy ul. Józefa Beka  
i ul. Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną”. 

 
13. Przeprowadzono wspólną realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ul. Armii Krajowej 
na odcinku od km 0+340,0 do km 0+514,8 oraz ul. Witolda Pileckiego na odcinku od km 
0+650,0 do km 0+800,0 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym, 
kanałem technologicznym i przebudową kolidujących kabli elektrycznych – etap V. 

 
14. Przeprowadzono wspólną realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa zatoki 
parkingowej przy ulicy Na Skarpie na działce o nr 2227/12 – etap 2” oraz „Modernizacja 
chodnika na ul. Spółdzielczej”. 

 
15. W ramach budowy/przebudowy chodników wykonano: remont chodnika przy  
ul. Janowskiej,  remont chodnika przy ul. Leszczynowej, budowę chodnika przy ul. Jana III 
Sobieskiego. 

 
16. W ramach zadania wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych 
zrealizowano – nakładka na  ul. Kościelnej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Długiej; 
nakładka na  ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przechodnią do skrzyżowania  
z ul. Stanisława Moniuszki i na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzeską do skrzyżowania  
z ul. Gabriela Narutowicza; nakładka na ul. Przechodniej na  odcinku od skrzyżowania  
z ul. Janowską do skrzyżowania z ul. Sadową;  nakładka na ul. Okopowej na  odcinku  
od skrzyżowania z ul. Janowską do skrzyżowania z ul. Terebelską; nakładka na ul. Jana 
Długosza  na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Czerwińskiego. 

 
17. W ramach zadania wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych 
zrealizowano nakładkę na ul. Sitnickiej na odcinku  od skrzyżowania z ul. Glinki  
do skrzyżowania z drogą krajową na 2 

 
PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW Z BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 
 
1. Modernizacja chodnika przy ul. Na Skarpie  
 Inwestycja polegała na modernizacji chodnika przy ul. Na Skarpie na długości 150 m. 
Prace obejmowały rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych i wykonanie w jego 
miejsce nowego chodnika z kostki brukowej oraz zjazdów do posesji. 
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2. Ulica Długa bez mandatów  
  Przedmiotem inwestycji była budowa zatoki parkingowej dla pojazdów osobowych  
z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Długiej, na odcinku między ulicami Kościelną  
i Podleśną. Głównym celem inwestycji było zapewnienie miejsc postojowych dla pojazdów 
osób korzystających z pobliskiego kościoła parafialnego. W ramach zadania wybudowano 
zatokę parkingową z kostki brukowej dla pojazdów osobowych o powierzchni 230 m2  

oraz chodnik dla pieszych o pow. 240 m2. Powstało 14 miejsc parkingowych. 
 
3. „Leśny zakątek” – edukacyjna ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna dla dzieci  

w wieku przedszkolnym                        
Na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 13 przy ul. K. Jagiellończyka 17 została 

wybudowana edukacyjna ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna „Leśny zakątek”. Użytkownicy 
korzystając z przystanków edukacyjnej ścieżki mogą poznawać grzyby, drzewa, zwierzęta 
leśne. Mogą odkrywać elementy świata przyrody poprzez gry logiczne oraz rozwijać 
sprawność ruchową. Plac zabaw został wzbogacony o zestaw zabawowy, huśtawkę metalową 
„bocianie gniazdo” i o bujak w kształcie jeżyka. Dokonano również nasadzeń drzew  
i krzewów. 
 
4. KREATYWNI W AKCJI - naukowy plac zabaw  
 Zadanie polegało na dostosowaniu placu zabaw na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi, do potrzeb osób w różnym wieku oraz osób z niepełnosprawnością.  
Plac został wyposażony w urządzenia naukowe i sensoryczne, pobudzające kreatywność  
i logiczne myślenie. W zakres prac wchodziły roboty rozbiórkowe, montaż urządzeń 
Naukowego Placu Zabaw, takich jak: głuchy telefon, kompas, koło optyczne, ekologiczne 
memory, peryskop, ksylofon, czyja to twarz, ściana do malowania, panel muzyczny, zielona 
sala z zadaszeniem w kształcie żagla oraz wykonanie nawierzchni z maty przerostowej.                                                
 
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI 
 
1. BUDŻET OBYWATELSKI – Przebudowa ul. Małej  
  W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Małej 
wraz z chodnikiem i oświetleniem o powierzchni ok. 290 m2. Dalsza realizacja inwestycji 
zaplanowana w 2022 r. 
 
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 - Wymiana nawierzchni 

boiska wielofunkcyjnego 
Zadanie polegało na wymianie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na nawierzchnię 

poliuretanową. Boisko szkolne w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania ze względu 
na bezpieczeństwo użytkowników. Szkoła posiada decyzję wydaną przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną o konieczności przeprowadzenia modernizacji boiska. 
 
3. Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej 

Inwestycja zaplanowana na lata 2016–2022, dofinansowana ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu  
dla sportu. Wartość dofinansowania projektu to 10.000.000,00 zł. Zakres inwestycji 
obejmował m.in. wykonanie nowego opracowania projektowego oraz budowę trybun, 
parkingu północnego, włączenie sieci wod-kan w magistralę, budowę płyty boiska, hali  
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oraz zagospodarowanie terenu.  W 2021 r. zrealizowano część robót związanych z budową 
trybuny, hali sportowej oraz zagospodarowaniem terenu.   

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017 r. 
 
4. Zagospodarowanie terenu przy TOP 54 

W ramach zadania wybudowano boisko do siatkonogi, fragment drogi dojazdowej  
i miejsca postojowe, oświetlenie boiska i ciągu pieszo-jezdnego. Dalsza realizacja inwestycji 
polegająca na rozbudowie (poszerzeniu) boiska do siatkonogi, zostanie wykonana  
po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
pn. „ZDANOWSKIEGO”.  
 
5. BUDŻET OBYWATELSKI – Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego  

ul. Rewakowicza 
 W ramach inwestycji opracowano projekt budowlany, obejmujący oświetlenie, 
monitoring oraz zagospodarowanie terenu (ścieżki, wygrodzenie terenu) przy ul. Henryka 
Rewakowicza. Dalsza realizacja inwestycji zaplanowana jest w 2022 r. 
 
6. BUDŻET OBYWATELSKI - "Aktywna Biała" - streetball, workout park, golbox 

boisko dla najmłodszych 
W ramach zadania zrealizowano część robót związanych z budową trzech boisk  

ze sztuczną nawierzchnią (street workout, goolbox boisko dla najmłodszych i street basket) 
oraz zakończono montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z nawierzchnią z maty przerostowej 
przy ul. Na Skarpie. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane w 2022 r. 
 
7. BUDŻET OBYWATELSKI - Wymiana oświetlenia i nagłośnienie hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej nr 3. 
Inwestycja polega na wymianie oświetlenia i wykonaniu nagłośnienia hali sportowej  

w Szkole Podstawowej nr 3. Poniesiono wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji 
projektowej. Dalsza realizacja inwestycji zaplanowana w 2022 r. 

 
8. Modernizacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 38 

Realizacja zadania polega na zapewnieniu pomieszczeń szatniowych, magazynowych  
i odnowy biologicznej na potrzeby zawodników MKS Podlasie. Planuje się modernizację 
pomieszczeń w piwnicy (2 szatnie dla gospodarzy i gości z WC i prysznicami, siłownię, 
pomieszczenia odnowy biologicznej, pokój trenerów, magazyn sprzętu i pralnię) i w części 
parteru budynku przy ul. Piłsudskiego 38 wraz z robotami elektrycznymi i sanitarnymi. 
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r. 

 
9. Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska  

z przeznaczeniem na realizację usług społecznych  
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz budżetu państwa w ramach RPO WL 2014-2020, działania 13.3 „Rewitalizacja 
obszarów miejskich”. Inwestycja obejmuje m.in.: 

1) rozbiórkę oraz budowę nowego budynku przy ul. Krótkiej 1, 
2) remont, przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Kolejowej 21, 
3) zagospodarowanie terenu przy ul. Kruczej i Wyzwolenia, 
4) uporządkowanie i modernizację przestrzeni na terenie handlu i usług pomiędzy 

ul. Łomaską, Kolejową i Sidorską, 
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5) modernizację budynku z przystosowaniem na przedszkole przy ul. Łomaskiej 2d, 
6) zagospodarowanie targowiska wraz z halą przy ul. Przechodniej, 
7) przebudowę piwnicy w budynku Magistratu na potrzeby organizacji spotkań, działań 

z zakresu kultury, włączenia społecznego, 
8) umiejscowienie małej architektury na terenach rewitalizowanych. 

Zakończono rozbudowę, nadbudowę i przebudowę rodzinnego domu dziecka przy  
ul. Kolejowej 21. Rozpoczęto realizację następujących zadań: 

1) rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Łomaskiej 2d na potrzeby Przedszkola 
Samorządowego nr 6, 

2) budowa obiektów małej architektury – meble miejskie, 
3) przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy w budynku 

Urzędu Miasta Biała Podlaska. 
Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 

spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 
 
10. Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska 

– etap II 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach RPO WL 2014-2020, działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”  
oraz ze środków własnych mieszkańców miasta. Obejmuje budowę małych instalacji  
do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby 
mieszkańców miasta. W ramach zadania w 2021 r. zamontowano 49 instalacji 
fotowoltaicznych. Dalsza realizacja zadania, tj. montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych 
zaplanowana w 2022 r.  

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego  
1 Efektywna gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 
 
11. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych 

i turystycznych  
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach RPO WL 2014-2020, działania 7.3 „Turystyka przyrodnicza”. Inwestycja obejmuje 
utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej (ścieżki pieszo-rowerowej) wzdłuż doliny 
Krzny, budowę wież widokowych i infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Krzny 
i Klukówki. Rozpoczęto budowę ścieżki pieszo-rowerowej etap I od ul. Żurawiej na zachód 
wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Droga Wojskowa.  

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) miasta 
Biała Podlaska. Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 
1 Efektywna gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc pracy. 

 
12. Budowa mostu na rzece Krznie w ciągu ul. Artyleryjskiej i ul. Dalekiej w Białej 

Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi 
Inwestycja polega na budowie połączenia drogowego z przeprawą mostową w ciągu  

ul. Artyleryjskiej i ul. Dalekiej, co pozwoli przenieść część ruchu z mostu w ciągu  
ul. Łomaskiej. Planowana inwestycja będzie stanowiła przedłużenie ul. Artyleryjskiej do rzeki 
Krzny, następnie mostem ruch lokalny zostanie poprowadzony w ul. Daleką, a tranzytowy  
ul. Koncertową. Długość nowo wybudowanej infrastruktury wyniesie około 1 km. Rzeczowe 
rozpoczęcie inwestycji planowane w 2022 r., po odebraniu dokumentacji projektowej  
i uzyskaniu wymaganych decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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13. Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Orzechowej - Budowa boiska wielofunkcyjnego  

ze sztuczną nawierzchnią 
Inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią  

o pow. 613,11 mkw, z przeznaczeniem na boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej  
wraz z oświetleniem. Realizacja zadania zaplanowana w 2022 r. 
 
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Akademickiej - Budowa boiska 

wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. 
Inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią  

o pow. 1.476,60 mkw, z przeznaczeniem na boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej 
wraz z oświetleniem. Realizacja zadania zaplanowana w 2022 r. 
 
15. Przebudowa ul. Podmiejskiej 

Inwestycje polega na przebudowie 995 m ul. Podmiejskiej. W ramach zadania 
powstanie droga o dwóch pasach ruchu szerokości  po 3 m każdy. Wzdłuż drogi powstaną 
chodniki oraz ścieżka rowerowa, poza tym zostanie wybudowane oświetlenie i kanalizacja 
deszczowa. 
Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 
spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 
 
16. Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 
Inwestycja polega na zakupie taboru, budowie zatok przystankowych, budowie 

ścieżek rowerowych, inwestycjach w telematykę. W ramach zadania zakupiono 5 autobusów, 
wykonano zatoki i antyzatoki autobusowe, zamontowano system Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej, wykonano ciągi pieszo-rowerowe na ul. Terebelskiej, Brzeskiej, Gabriela 
Narutowicza, wyremontowano kładki na rzece Krznie w ciągu ul. Kąpielowej i Adama 
Mickiewicza, zrealizowano budowę ścieżek na ul. Sidorskiej i Kruczej, wyznaczono ścieżki 
rowerowe na odcinku od Podleśnej przez ulice: Kościelną – Łomaską – Stacyjną 
do Al. Tysiąclecia. Realizowana jest budowa ścieżki rowerowej na ul. Janowskiej, rozbudowa 
ulicy Janowskiej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej w rejonie ronda im. Żołnierzy 
Wyklętych do Al. Jana Pawła II wraz z przebudową  skrzyżowania z sygnalizacją świetlną  
na rondo, budowa ścieżki rowerowej  na ul. Zamkowej, Łomaskiej odcinek od rzeki Krzny  
do ul. Kolejowej, budowa ścieżki rowerowej na ul. Zielonej i budowa ścieżki rowerowej  
na ul. Witoroskiej odcinek od ul. Zielonej do okolic ul. Gromadzkiej.  

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 
spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 
 
17. Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Biała Podlaska – II etap: 
W ramach projektu planowana jest instalacja energooszczędnego oświetlenia na 

ulicach: Stefana Batorego, Jana II Kazimierza, Furmana, Kossaka, Chełmońskiego, 
Malczewskiego, Styki, Gierymskiego, Fałata, Dolnej, Cisowej, Wiązowej, Bartka Las, 
Sasankowej, Jarzębinowej, Cienistej, Modrzewiowej, Zagajnikowej, Ceglanej, Jesionowej, 
Jałowcowej, Poziomkowej, Borówkowej, Paprociowej, Jaworowej, Iglastej, Zawilcowej, 
Grzybowej, Narutowicza, Piłsudskiego, Garncarskiej, Janowskiej, Sidorskiej, Brzeskiej, 
Gromadzkiej, Dalekiej, Twardej, Witoroskiej i na ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania  
z ul. Zamkową. Inwestycja dofinansowana ze środków  RPO WL. 
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 Inwestycja ujęta w planie gospodarki niskoemisyjnej przyjętym Uchwałą Rady Miasta 
Biała Podlaska z dnia 25 listopada 2019 r. nr X/119/119. 
 
18. Przebudowa ul. Sidorskiej, odc. Al. Solidarności do m. Czosnówka 

Zadanie polega na realizacji przebudowy ul. Sidorskiej od m. Czosnówka do łącznika 
z Al. Solidarności oraz rozbudowie łącznika między ul. Sidorską, a Al. Solidarności o łącznej 
długości 1288 m. Wzdłuż drogi powstaną chodniki i ścieżka pieszo-rowerowa.  

Inwestycja ujęta w Strategii MOF realizowana w ramach celu strategicznego 3 Lepsza 
spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 
 

CZĘŚĆ V – PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 
 

BUDŻET OBYWATELSKI 
 

Budżet obywatelski Białej Podlaskiej to szereg działań umożliwiających mieszkańcom 
miasta współdecydowanie o części budżetu miasta, dzięki możliwości składania projektów 
i głosowania na wybrane propozycje. Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja 
mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego  
otoczenia. Środki budżetu obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia  
w mieście Biała Podlaska. 

W 2021 r. obowiązywał podział środków na projekty małe i duże, co pozwoliło  
na realizację większych przedsięwzięć inwestycyjnych, bardziej atrakcyjnych dla ogółu 
mieszkańców i pozwalający na wykorzystanie środków w sposób efektywny i praktyczny. 

Pula środków przewidziana na realizację projektów w 2021 r. wynosiła  
1 800 000 zł. W budżecie miasta na 2021 r. do realizacji wpisane zostały następujące 
projekty, wybrane w 2020 roku: 

1) „Aktywna Biała” streetball, workout park, golbox boisko dla najmłodszych – projekt 
duży; 

2)  „Nasz Wspólny Świat” koncert nie tylko Gwiazd dla Białej Podlaskiej – projekt mały; 
3) Modernizacja chodnika przy ul. Na Skarpie – projekt mały; 
4) Przebudowa ul. Małej oraz wymiana oświetlenia i nagłośnienie hali sportowej SP 3 – 

projekt mały; 
5) Historia Bialskiego Lotnictwa — mural i izba pamięci – projekt mały; 
6) Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego ul. Henryka Rewakowicza – projekt mały; 
7) Ulica Długa bez mandatów – projekt mały; 
8) KREATYWNI W AKCJI — naukowy plac zabaw – projekt mały; 
9) "Leśny zakątek" – edukacyjna ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna dla dzieci w wieku 

przedszkolnym – projekt mały; 
Kwota przewidziana na budżet obywatelski na 2022 r. to 2 010 000 zł. Pulę środków 

przeznaczono na projekty małe i duże. Projekty małe to takie, których łączny koszt realizacji 
mieści się w kwocie od 50 000 zł do 300 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana  
w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 810 000 zł. Pozostałą kwotę 1 200 000 zł 
przeznaczono na projekty duże, których koszt realizacji mieści się w granicach od 300 001 zł 
do 600 000 zł. 

Przebieg i podsumowanie postępowania: 
1) w terminie od 17 maja do 11 czerwca 2021 r. wpłynęło 28 projektów, 
2) ocenę pozytywną otrzymały 24 projekty, 8 dużych i 16 małych, 
3) głosowanie odbyło się w dwóch formach: 

a) od 26 sierpnia do 10 września 2021 r. za pośrednictwem platformy internetowej, 
b) od 26 sierpnia do 6 września 2021 r. na kartach do głosowania, 

4) 8 166 osób zagłosowało prawidłowo, 
a) 7 386 osoby zagłosowały internetowo, 
b) 1 014 osoby zagłosowały na kartach do głosowania, 

5) propozycje zdobyły łącznie 16 332  głosów, 
6) złożono 234 karty nieważne (wypełnione niepoprawnie, osoby głosujące  

nie występowały w bazie mieszkańców, osoby głosujące kilkukrotnie). 
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Tabela 47. Wyniki głosowania mieszkańców na poszczególne projekty zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego 
Nr 

proj. 
Projekty duże 

Liczba 
głosów 

1. 
Na boisko zawsze blisko! Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
Specjalnych 1257 

2. Park linowy i trampoliny "Pod dębami" 2607 
3. Mieszkańcy bliżej natury – miasteczko ekologiczne 402 

4. 
NASZE BOISKO – remont boiska wielofunkcyjnego przy ZSOI (SP5) ul. 
Sidorska 30 356 

5. Ścieżka rowerowa wzdłuż Al. Jana Pawła II (odcinek nad doliną rzeki Krzny) 1263 
6. Książka w zasięgu ręki – czytaj tu i teraz 105 
7. Spinamy ścieżki – budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kosynierów – etap I 504 
8. Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9 – cz. I 1672 
Nr 

proj. 
Projekty małe 

Liczba 
głosów 

9. Ścieżka rowerowa przy ul. Akademickiej – etap II 540 

10. Budki lęgowe dla ptaków 108 

11. Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9 – cz. II  364 

12. Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego Os. Rataja 82 
13. Wielosektorowe boisko do piłki siatkowej plażowej  924 
14. Budowa chodnika przy ul. Sosnowej (od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia) 1256 

15. 
Budowa bezpłatnych miejsc postojowych przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym 258 

16. Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK" - rozbudowa 185 

17. Przyjazny wypoczynek w parku Zofii Las 356 

18. Budowa ul. Kasztanowej wraz z chodnikiem 343 

19. Bezpieczna Szkoła – Szkoła Społeczna – parking i przejścia dla pieszych  520 
20. Modernizacja i wyposażenie hali sportowej SP nr 3 166 
21. Pies i kot w mieście – wspólna sprawa 1034 

22. FIT-PARK ZDROWIA 1075 

23. Remont kładki po kolejce wąskotorowej   244 

24. Skatepark 711 
 
Tabela 48. Lista projektów, które przeszły do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego  
z szacunkowymi kosztami realizacji 
Nr 

proj. 
Projekty duże 

Szacunkowy 
koszt (zł) 

2. Park linowy i trampoliny "Pod dębami” 600 000 
8. Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9 – cz. I 600 000 
Nr 

proj. 
Projekty małe 

Szacunkowy 
koszt (zł) 

14. Budowa chodnika przy ul. Sosnowej (od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia) 300 000 
22. FIT-PARK ZDROWIA 300 000 
21. Pies i kot w mieście – wspólna sprawa 121 000 
13. Wielosektorowe boisko do piłki siatkowej plażowej (zakres ograniczony) 89 000 
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PARTYCYPACJA SPOŁECZNA REALIZOWANA W INNYCH UCHWAŁACH 
 
1. Uchwała Nr XXXIV/327/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2014 r.  

w sprawie powołania Bialskiej Rady Seniorów. 
Bialska Rada Seniorów jest reprezentacją podmiotów zrzeszających osoby starsze  

oraz organizacje działające na rzecz poprawy jakości życia tych osób w Białej Podlaskiej. 
Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, stanowiącym 
forum współdziałania w różnych sferach życia mieszkańców miasta. 
Rada działa w następujących obszarach: 

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów na rzecz integracji 
międzypokoleniowej, 

2) wspieranie aktywności osób starszych, 
3) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, edukacja, kultura i wypoczynek,  
4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie  

ich autorytetu.                         
Kadencja członków Rady, zgodnie z jej statutem trwa 4 lata. W 2021 r. skład Rady, 

powołany na kadencję 2018–2022 nie był zmieniany. Dyżury członków Rady prowadzone 
były przy okazji spotkań seniorów w ciągu całego roku, o ile pozwalały na to przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa podczas pandemii. Aktywność członków, istniejącej od 2014 r. 
Bialskiej Rady Seniorów, reprezentujących 16 podmiotów jest dużym wsparciem działań  
na rzecz swojego środowiska.  

W zorganizowanym konkursie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Lublinie pn. „Aktywny Senior” uhonorowano Przewodniczącą Bialskiej Rady tytułem 
„Aktywnego Seniora województwa Lubelskiego”. Wydarzenie adresowane było do seniorów 
z całego terenu województwa lubelskiego, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz 
osób starszych oraz osób zainteresowanych polityką senioralną. 

Działania realizowane w Białej Podlaskiej na rzecz bialskich seniorów mają charakter 
interdyscyplinarny, a samorząd miasta ma swój istotny wkład w trwałość podejmowanych 
działań i ich kompleksowość, zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi 
starszych, w szczególności w zakresie kultury, wypoczynku, i edukacji. 
 
2. Uchwała Nr XVIII/48/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 

 Dnia 27 września 2021 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła  
zmieniającą uchwałę Nr XXVII/65/21 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.  
Do Programu wprowadzono zmiany polegające na rozszerzeniu zadań priorytetowych  
na rzecz działalności organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie robót budowlanych, 
rozbudowy bazy lokalowej i wyposażenia obiektów służących do rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. 
 Program na 2021 r. został zrealizowany według przyjętych założeń, a także zgodnie  
z zapotrzebowaniem mieszkańców miasta, beneficjentów różnych form współpracy i pomocy. 
W Białej Podlaskiej na koniec grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 191 organizacji 
pozarządowych: 104 stowarzyszenia, w tym ich terenowe jednostki organizacyjne,  
9 stowarzyszeń zwykłych, 30 fundacji, 22 uczniowskie kluby sportowe, 18 klubów 
sportowych oraz 8 stowarzyszeń sportowych.  
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W 2021 r. ogólna kwota przekazana na realizację zadań przez organizacje 
pozarządowe wyniosła 4 788 124,00 zł, tj. o ponad 130 259,72 zł więcej niż w 2020 r. 
Najczęstszą formą współpracy było dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje  
na wsparcie i powierzenie otrzymały organizacje, którym w wyniku postępowania 
konkursowego zlecono wykonywanie zadań publicznych. W 2021 r. ogłoszono 7 otwartych 
konkursów ofert, na które wpłynęło 68 ofert, zawarto 61 umów. W oparciu o art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z procedurą tzw. „małych 
grantów” dofinansowano 10 zadań. Z powodu pandemii nie zrealizowano 1 umowy. 

Celem głównym Programu było efektywne działanie na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy miasta z podmiotami Programu.  

Obszary współpracy: 
1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,  
2) ochrona i promocja zdrowia, 
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  
6) turystyka i krajoznawstwo, promocja turystyki, w tym organizacja imprez 

turystycznych, 
7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, poprzez 

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, 
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
9) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
10) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057, z późn. zm.) poprzez dofinansowanie wkładu własnego tych organizacji  
do projektów oraz dofinansowanie robót budowlanych, rozbudowy bazy lokalowej  
i wyposażenia obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Współpraca miasta poza udzielaniem wsparcia finansowego, obejmowała także pomoc 
w zakresie rzeczowym, merytorycznym oraz wzajemną wymianę pomysłów, informacji  
i doświadczeń. Zaangażowanie finansowe i pozafinansowe miasta sprzyjało wykorzystaniu 
potencjału organizacji społecznych i skutecznej realizacji wspólnych celów sektora 
pozarządowego i samorządu oraz zachęcało do tworzenia nowych inicjatyw. 

Coroczne sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska w zakładce Sprawozdania, raporty.  
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