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Historia 

Miasto Kolno i Gmina Kolno tworzyły wspólną gminę (tzw. miejsko -

wiejską). Zostały połączone w związku z restrukturyzacją podziału

administracyjnego w 1991 roku, lecz po zaledwie 11 miesiącach

(1 stycznia 1992) gminy ponownie rozdzielono.

28 czerwca 1991 roku Rada Miejska Kolno przyjęła uchwałę w sprawie

podziału gminy, w której wnioskowano o podział dotychczasowej

gminy Kolno na Miasto Kolno i wiejską Gminę Kolno.

Gmina Kolno została utworzona na mocy rozporządzenia Rady

Ministrów z 02 grudnia 1991 roku, na mocy którego z dotychczasowej

Gminy Kolno - utworzono dwie odrębne gminy: Miasto Kolno i Gminę

wiejską Kolno z siedzibą władz w mieście Kolnie, w skład której

weszły obszary 45 okolicznych wsi.



Zakres współpracy

Miasto Kolno i Gmina Kolno współpracują na każdym polu działalności samorządów m.in.:

1. Zaopatrzenie w wodę (miasto dostarcza wodę do kilku miejscowości w gminie Kolno)

2. Ochrona jakości powietrza i środowiska

3. Budowa infrastruktury drogowej by zapewnić ciągłość komunikacyjną

4. Przedsięwzięcia na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi

5. Ochrona zdrowia (wspólne współfinansowanie sprzętu medycznego do Szpitala 

Ogólnego w Kolnie)

6. Partnerstwa na rzecz rozwoju i różne inicjatywy lokalne

7. Oświata (do szkół miejskich uczęszcza część dzieci z gminy Kolno)



Siedziba Miasta Kolno i Gminy Kolno



Efekty współpracy
Termomodernizacja budynku obu jednostek 

samorządowych

Gmina Kolno partycypowała w kosztach 
projektu realizowanego przez Miasto Kolno, 
którego efektem była termomodernizacja 
budynku – siedziby Urzędu Gminy Kolno, 
Urzędu Miasta Kolno i Urzędu  Skarbowego

Stan budynku urzędu po          
termomodernizacji, na zdjęciu obok 
budynek przed remontem

Termomodernizacja była realizowana   z 
Funduszu Norweskiego



Projekt realizowany ze środków przedakcesyjnych Phare-Struder 2 oraz 
własnych UM Kolno i Gminy Kolno 

Okres realizacji:     1999 r. – 2000 r.

Wartość projektu: 1,1 mln zł

Wartość dofinansowania:   770 000 zł (70%)

Zakres prac:

◼ Budowa obiektu składającego się z:

➢ Uszczelnionej niecki wysypiska 

➢ Wiaty do przechowywania  sprzętu mechanicznego

➢ Kanalizacje odprowadzające odcieki

Efekt:

◼ Uporządkowana gospodarka odpadami

◼ Wysypisko o pow. w koronie 1,5 ha. i pojemności 40 tys. m3

Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Kolnie



Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji: styczeń 2010 r. – grudzień 2012 r.

Wartość projektu:   1 655 459,27 zł 

Wartość dofinansowania:   851 200 zł 

Zakres prac:

- rekultywacja techniczna  - rekultywacja biologiczna

Cele projektu:

◼ Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru Miasta i Gminy Kolno

◼ Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego regionu

◼ Poprawa jakości środowiska naturalnego

◼ Poprawa estetyki obszaru

◼ Poprawa jakości życia lokalnej społeczności

◼ Rekultywacja przestarzałego składowiska odpadów

◼ Poprawa  warunków społeczno-gospodarczych obszaru

Rezultaty projektu;

◼ Powierzchnia terenów zrekultywowanych – 1,53 ha

Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego odpadów komunalnych 
w miejscowości Górskie gmina Kolno

Wkład własny:

- 60 % – Miasto Kolno

- 40 % – Gmina Kolno 



Efekty prac rekultywacyjnych wysypiska w Górskich



Budowa Systemu Gospodarki Odpadami w Czartorii

Miasto Kolno i Gmina Kolno uczestniczyły też w projekcie realizowanym przez Miasto
Łomża „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i
okolicznych gmin”. Wartość projektu to ponad 37 mln zł.



ROK 2011

Wartość inwestycji:

37 596 272 zł
w tym:

- 17 841 499 zł – UE  F Spójności

- 19 754 773 zł – środki krajowe

- 1 065 790 zł – Gmina Kolno

- 1 150 000 zł – Miasto Kolno

Budowa Systemu Gospodarki Odpadami w Czartorii



Wizyta samorządowców w NFOŚiGW w Warszawie
Rosnące ceny gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ostatnia awaria instalacji w 

Czartorii rodzi pytania o to, co można zrobić więcej w temacie „śmieci”. 

W tej sprawie wraz z włodarzami sąsiednich gmin byliśmy z wizytą w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Samorządowcy 

spotkali się na rozmowach z Zastępcą Prezesa NFOŚiGW Dominikiem Bąkiem oraz 

Dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi Jarosławem Rolińskim. Coraz głośniej w 

lokalnych samorządach mówi się o uniezależnieniu i potrzebie kompleksowego 

rozwiązania gospodarki odpadami.

Jednym z rozwiązań dla naszego regionu mogłaby być budowa małej spalarni frakcji 

RDF, która powstaje po przesortowaniu odpadów i nie nadaje się do recyklingu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa takie odpady nie mogą być kierowane 

na składowisko. Przedsięwzięcie można byłoby zrealizować poprzez połączenie 

wysiłków kilku gmin i wsparciu NFOŚiGW. 

Nowoczesne instalacje tego typu mogą pełnić rolę małych elektrociepłowni. Aktualnie 

będziemy podejmować działania związane z gromadzeniem danych w zakresie 

gospodarki odpadami w poszczególnych gminach i je analizować. 



Wizyta samorządowców w NFOŚiGW w Warszawie



Przebudowa drogi powiatowej 1891B

Kolno – Janowo - Łosewo - Niksowizna

Wartość inwestycji: 4 488 734 zł odcinek – 6,4 km  
- 1 704 259 zł – Powiat Kolneński – realizator zadania

- 400 000 zł – Gmina Kolno – dotacja 

- 200 000 zł – Miasto Kolno – dotacja 

- 2 184 475 zł – NPPDL – Wojewoda Podlaski



Przebudowa drogi powiatowej 1891B

Kolno – Janowo - Łosewo - Niksowizna

We wrześniu 2011 roku przedstawiciele samorządów Gminy Kolno, Miasta Kolno oraz Powiatu 
Kolneńskiego wspólnie oddali do użytku zmodernizowaną drogę powiatową 1891B Kolno-
Janowo-Łosewo-Niksowizna. Inwestycję realizował Powiat Kolneński, ale dofinansowały ją i 
Gmina i Miasto Kolno



Przebudowa drogi wojewódzkiej 647 na odcinku  

Kolno – Stary Gromadzyn 



Przebudowa drogi wojewódzkiej 647 na odcinku  

Kolno – Zabiele

Inwestor – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich   



Przebudowa drogi wojewódzkiej 647 na odcinku  

Kolno – Zabiele

Inwestor – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich   



Pilotaż Centrum Wsparcia 
Doradczego

Partnerstwo dla rozwoju – jeden cel

W październiku 2020r. w Urzędzie Miasta Kolno został podpisany list 

intencyjny dotyczący zawiązania partnerstwa przy realizacji projektu 

„Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Partnerstwo tworzyć będą: 

Miasto Kolno i Gmina Kolno, Powiat Kolneński, Gmina Stawiski, Gmina 

Mały Płock, Gmina Turośl, Gmina Grabowo i Gmina Jedwabne.

Projekt organizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Celem projektu jest opracowanie wspólnej Strategii 2030 dla gmin wchodzących w 

skład partnerstwa.

- Efektem współdziałania ma być m.in. możliwość pozyskania wyższego, 

dofinansowania do projektów służących lokalnej społeczności, wspólna realizacja 

projektów inwestycyjnych, projektów skierowanych do przedsiębiorców oraz 

młodzieży. 



Podpisanie listu intencyjnego współpracy do 
opracowania wspólnej strategii 



Powrót do rozmów w sprawie wspólnej budowy                      
zalewu/zbiornika retencyjnego 

◼Miasto Kolno z Gminą Kolno zawarło w lipcu 2012 porozumienie partnerskie pn.
„Ziemia Kolneńska – nowe możliwości rozwoju” z możliwością rozszerzenia
partnerstwa o inne jednostki samorządu terytorialnego. Celem porozumienia było
złożenie wniosku predefiniowalnego (I faza) w ramach projektu „Budowanie
kompetencji do współpracy międzysamorządowej jako narzędzi rozwoju
lokalnego i regionalnego” w ramach Programu Regionalnego „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowany ze środków MF EOG 2009-2014

(fundusze norweskie).

Do udziału w partnerstwie zostało zaproszone Starostwo Powiatowe i gmina Kolno
tworzące obszar funkcjonalny (obszar funkcjonalny partnerstwa był warunkiem
niezbędnym złożenia wniosku).

Jednym z planowanych zadań było opracowanie koncepcji budowy i lokalizacji
zbiornika wodnego/retencyjnego na pograniczu miasta i gminy Kolno.





We wrześniu 2020 roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Rolnictwa 
o podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem środków związanych z możliwością 

budowy zbiornika retencyjnego na terenie obejmującym obszar dwóch gmin Miasta Kolno i 

Gminy Kolno. 

Budowa zbiornika retencyjnego wpłynie korzystnie dla czynników gospodarczych i 
ekonomicznych a mianowicie spowoduje:

- zmniejszenie niedoboru wód powierzchniowych służących nawadnianiu terenów rolniczych,

- sprzyjanie kształtowania się bilansu wodnego w wyniku występowania susz    

hydrologicznych, 

- podniesienie wód gruntowych oraz zapobieganie nadmiernym wahaniom stanów wód    

powierzchniowych,

- zahamowanie szybkiego spływu wód powierzchniowych, który bywa przyczyną erozji          

gruntów,

- wstrzymanie postępującej degradacji hydrotechnicznej i wodno-melioracyjnej.

Powrót do rozmów w sprawie wspólnej budowy                      
zalewu/zbiornika retencyjnego 



Burmistrzowie i wójtowie powiatu kolneńskiego 
wsparli finansowo szpital

Na spotkaniu, które odbyło 24.03.2020 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta z udziałem 
burmistrzów i wójtów powiatu kolneńskiego
– podjęto wspólną decyzję o przekazaniu 
bezzwrotnej dotacji Szpitalowi Ogólnemu w 
Kolnie. Jest to odpowiedź na apel dyrekcji
placówki o pomoc finansową, która przeznaczona 
będzie na zakup materiałów niezbędnych do 
przeciwdziałania COVID–19.



Miasto Kolno i Gmina Kolno –
wspólnie w ŁOMŻYŃSKIM FORUM SAMORZĄDOWYM

◼ ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE skupia regiony:

Region wysokomazowiecki - Miasto, Gmina, Powiat Wysokie Mazowieckie, 

Gmina Czyżew, Gmina Sokoły

Region kolneński - Miasto Kolno, Gmina Kolno, Gmina Turośl

Region grajewski - Miasto Grajewo, Miasto Szczuczyn

Region łomżyński - Miasto, Gmina, Powiat Łomża, Miasto Jedwabne, Gmina 

Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Przytuły, Gmina Nowogród

Stowarzyszenie realizuje projekty z obszaru: 

◼ przedsiębiorczości 

(tworzenie punków wsparcia inwestorów w każdej gminie, punkty dotacyjne 

dla nowych firm, wsparcie specjalistów od dotacji dla istniejących firm)

◼ zdrowia    (programy profilaktyczne dla zdrowia, punkty diagnostyki 

chorób, poradnie specjalistyczne)

◼ baza dla osób starszych – w części gmin, w innych dom dla osób 

starszych, 

Przekrój działań jest taki, żeby cały subregion był w stanie spełnić potrzeby 

mieszkańców.



STATUT STOWARZYSZENIA określa miedzy innymi takie intencje jak:

a) Krzewienie kultury i tradycji narodu Polskiego,

b) Rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości,

c) Aktywizacja i integracja mieszkańców,

d) Podnoszenie jakości życia

Zdjęcie z forum …….

Przedstawiciele samorządów w Łomżyńskim Forum Samorządowym



CELE  STOWARZYSZENIA 

Stowarzyszenie określiło następujące cele szczegółowe:

◼ wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych 

interesów,

◼ inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych gmin i 

powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy 

samorządów,

◼ pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej 

oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla 

realizacji celów Stowarzyszenia,

◼ koordynowanie i wspieranie współpracy ponadnarodowej,

◼ wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie 

umowach i porozumieniach,

◼ realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i 

integracji europejskiej.



Miasto Kolno i Gmina Kolno 
wspólnie w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Mlekiem Płynąca”

Zarząd stowarzyszenia:

◼ Elżbieta Parzych - Prezes

◼ Agnieszka Rutkowska - Wiceprezes

◼ Maria Misierewicz - Sekretarz

◼ Andrzej Duda - Członek Zarządu –
Burmistrz Miasta Kolno

◼ Piotr Niedbała - Członek Zarządu

◼ Elżbieta Parzych – Członek Zarządu

◼ Andrzej Piętka – Członek Zarządu

◼ Grzegorz Andrzej Palka – Członek Zarządu

◼ Józef Bogdan Wiśniewski – Członek 
Zarządu – Wójt Gminy Kolno



Wspólne działania promocyjne



CELE STOWARZYSZENIA
◼ Celem LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” jest:

1) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej

ochrony oraz promocji środowiska naturalnego.

2) Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju

obszarów wiejskich leżących na obszarze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

3) Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru.

4) Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom

produkcyjnym dostępu do rynków, w celu podnoszenia dochodowości gospodarstw domowych.

5) Zastosowanie nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług

obszarów wiejskich.

6) Podnoszenie stopnia edukacji i świadomości społeczności lokalnej.

7) Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ich zadań.

8) Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami

zrównoważonego rozwoju.

9) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

10) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

11) Działania w obszarze turystyki i krajoznawstwa.



Posiedzenie Rady LGD 



Dziękuję za uwagę

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


