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FUNDUSZE POZYSKANE W LATACH 2007-2013

Burmistrz Danuta Górska
mówi o finansowaniu unijnym

BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO 
OGŁASZA KONKURS OFERT 

o dotację na realizację zadań publicznych w 2014 roku 
z zakresu: 

kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr i 
dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania alkoholizmowi, 

pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku 
emerytalnym.

Wnioski mogą składać: 
1) organizacje pozarządowe, 
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
4) spółdzielnie socjalne
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 
podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariu-
szy i pracowników.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, w Biurze Obsługi Interesanta 

– pokój nr 1 w zamkniętych kopertach z napisem  – 
„Dotacje – konkurs ofert – z zakresu …”,  do dnia 12 grudnia  
2013 r.   Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 
31 grudnia 2013 r. Dodatkowe informacje można uzyskać 

pod numerem telefonu 0-89 624-72-50. 

Wykorzystania środków unijnych nie 
przedstawiają Szczytna w kontek-
ście rzetelnych i zweryfikowanych 
danych... 

Niestety. Głównie dlatego, że na 
jakiekolwiek porównania i analizy jest 
jeszcze stanowczo za wcześnie. Aktual-
nie realizowany budżet unijny obejmuje 
lata 2007-2013, a zakończenie wszyst-
kich inwestycji i ich pełne rozliczenie 
musi nastąpić do połowy 2015 roku. To 
oznacza, że dopiero po tym terminie 
tak naprawdę można będzie oceniać, 
czy i z jakim natężeniem poszczególne 
samorządy skorzystały z szansy i z 
pieniędzy. 

Czego zabrakło w rankingu opubliko-
wanym przez „Wspólnotę Samorzą-
dową”, jeśli chodzi o Szczytno? 

Bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim 
zadań, które są jeszcze realizowane, jak 
np. modernizacja targowiska miej-
skiego czy tzw. gospodarka ściekowa. 
Kilka inwestycji zostało, co prawda 
zakończonych, ale nie są jeszcze w pełni 
rozliczone – tych też nie ujęto bądź 
w niepełnym wymiarze. Zamknięcie 

rankingu na roku 2012 „zmniejszyło” 
statystyczne nakłady i korzyści miasta 
uzyskane między innymi na rekultywa-
cję jezior i zagospodarowanie brzegów, 
bo ostatnie rozliczenia odbywały się 
jeszcze w tym roku. Poza tym przyjęte 
kryteria nie były precyzyjne, bo co to 
znaczy „środki unijne”? Z tego co wiem, 
w rankingu uwzględniono projekty fi-
nansowane bezpośrednio z programów 
opartych o budżet europejski czyli np. z 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
W wielu jednak przypadkach miasto 
korzysta z unijnych pieniędzy będąc 
niejako „podwykonawcą”. Praktycznie 
w każdej złotówce, która jest pozy-
skiwana z zewnątrz, po części jest też 
euro. Jeśli budujemy ulicę w ramach 
tzw. „schetynówek”, czyli programu 
rządowego, to w przyznanych środkach 
właśnie rządowych też są pieniądze 
unijne. Może powinno się też oceniać 
pod kątem korzyści i efektów, jak na 
przykład to, że przez następne lata 
znacznie zaoszczędzimy na kosztach 
eksploatacji budynków poddanych 
termomodernizacji. Na ten cel pozyska-
liśmy spore środki z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, a program, z 

którego korzystaliśmy, był częściowo 
zasilony przez środki europejskie. Nale-
żałoby więc chyba do oceny aktywności 
samorządów używać pojęcia „środki 
zewnętrzne”, do tego pozyskiwane 
przez różne podmioty, działające w 
danej jednostce administracyjnej. 

Czyli projekty zewnętrzne realizowa-
ne są z różnych źródeł dofinansowa-
nia?

Na pewno staraliśmy się o środki z 
najróżniejszych źródeł i w większości 
przypadków je uzyskiwaliśmy. Przygo-
towanie każdego wniosku, każdego 
projektu, to taki sam ogrom papier-
kowej pracy. Spotykam się czasem z 
opiniami kolegów samorządowców, że 
o jakieś tam środki nie warto się starać, 
bo są one niewielkie albo szanse uzy-
skania małe. Zapewniam, że w Szczyt-
nie wszystko się opłaca. Każdy milion 
i nawet tysiąc złotych, które mogą 
zasilić nasz budżet i sprawić, że coś się 
w mieście dzięki temu polepszy – są dla 
nas cenne i warte zachodu. Świadczą 
o tym dane, dotyczące pozyskiwanych 
środków, które tu przedstawiam.

Migawka z inwestycji

TARGOWISKO MIEJSKIE
Dobiegła końca modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Żeromskiego. Prace dotyczyły: 
robót drogowych oraz sanitarnych (przyłącze wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
zasilenia energii elektrycznej, a przede wszystkim zadaszenia stanowisk handlowych. Koszt 
całej inwestycji to ponad 1,7 miliona złotych. Miastu udało się pozyskać milion złotych dofinan-
sowanie ze środków europejskich. 

MIEJSKI DOM KULTURY
Trwają pracę remontowe w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Modernizowana jest sala 
widowiskowa, w której pojawią się też nowe fotele i wystrój. Odnowieniu i przebudowie ulegną 
także hole i korytarze w placówce. Miejski Dom Kultury jest remontowany po raz  pierwszy.
Trwający etap inwestycji to koszt 690 tys. zł, a 203 tys. zł dofinansowano ze środków Minister-
-stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Złożono także wniosek o przebudowę sceny, zaplecza 
scenicznego oraz wyposażenie sceniczne  w szczycieńskim MDK.

Przebudowa holu                     Przebudowa Sali widowiskowej

L. p. Tytuł zadania
Kwota dofinansowania 
ze środków 
unijnych/europejskich

1. Budowa i przebudowa ulic: Przemysłowej, Łomżyńskiej, 
Towarowej

3,7 mln zł

2. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Domowego 
Dużego w Szczytnie

3,2 mln zł

3. e-Szczytno – budowa bezprzewodowej sieci 
teleinformatycznej

3,6 mln zł

4. Poprawa gospodarki ściekowej w aglomeracji Szczytno 1,7 mln zł
5. Przebudowa targowiska w Szczytnie 1 mln zł
6. Modernizacja ciągu ulic: Solidarności, Działkowa, 
Broniewskiego

1,7 mln zł

7. Przebudowa ciągu ulic Drzymały i Kętrzyńskiego w 
Szczytnie

0,6 mln zł

8. Termomodernizacja wybranych budynków publicznych w 
Szczytnie (MDK, MBP, SP 2, MOPS, MP nr 1 „Bajka”)

0,9 mln zł

9. Przebudowa Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury 
w Szczytnie

0,2 mln zł

10. Przebudowa ciągu ulic: Chopina-Iwaszkiewicza 1 mln zł
11. Użytek ekologiczny Mała Biel – Drogą Edukacji 

Ekologicznej
0,7 mln zł

12. Moje boisko ORLIK 2012 1,2 mln zł
13. Rekultywacja jezior miejskich 0,3 mln zł
14. Przebudowa ulic Moniuszki 1,2 mln zł
15. Zagospodarowanie jeziora Domowego Małego 1,4 mln zł
16. Mazurski Kartoflak – markowy produkt regionalny Ziemi 

Szczycieńskiej
0,4 mln zł

17. Aktywne Szczytno 2,5 mln zł
18. Akcje promocyjne 0,1 mln zł
19. Wróćmy na jeziora południową bramą Mazur – promocja 

szczycieńskich produktów turystycznych i kulturowych
0,5 mln zł

20. Kampania promocyjna „Ryby mają głos” 0,7 mln zł

W porozumieniu z Powiatem Szczycieńskim zrealizowaliśmy projekt pod nazwą „Przebudowa 
dróg powiatowych: ul. Konopnickiej i ul. Leyka”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 5,5 mln 
zł. Przy uwzględnieniu wyżej wymienionego projektu wskaźnik na osobę przy 25 000 
mieszkańcach wynosi 1200,01 zł.

W porozumieniu z Powiatem Szczycieńskim zrealizowaliśmy projekt pod nazwą „Przebudowa dróg 
powiatowych: ul. Konopnickiej i ul. Leyka”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 5,5 mln zł. 

Przy uwzględnieniu wyżej wymienionego projektu wskaźnik na osobę przy 25 tys mieszkańców
wynosi 1200,01 zł.

Razem                                                                                                             24,7mln zł

Wskaźnik na osobę przy 25 tys. mieszkańców wynosi 988 zł


