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Szanowni Państwo,
 
Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie miasta. Powstał on w wyniku 
przyjęcia przez Radę Miejską w Suwałkach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta  
Suwałki do roku 2020. Raport ten przedstawia różne dziedziny życia naszego miasta: spo-
łeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem we-
dług stanu na koniec 2010 roku. 

Miniony rok był szczególnie trudny dla naszego miasta i suwalskiego samorządu. 25 lipca 
2010 r. zmarł nagle wieloletni prezydent Suwałk Józef Gajewski, który wywarł ogromny 
wpływ na zmiany zachodzące w Suwałkach. W listopadzie 2010 r. Suwalczanie wybrali 
nową Radę Miejską oraz Prezydenta Miasta Suwałk. 

Rok 2010 – to czas dużych inwestycji na których realizację przeznaczono z budżetu miasta 
rekordową kwotę ok. 114 mln zł. W wielu prestiżowych rankingach Suwałki uplasowały się  
w czołówce miast pod względem wartości inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca. Na każdego mieszkańca Suwałk w 2010 roku wydano 1 646 zł na inwestycje. Wśród waż-
niejszych inwestycji zakończonych w ubiegłym roku wymienić należy: przebudowę ulicy 
Reja, budowę nowoczesnego Aquaparku z pływalnią czy zakup kolejnych 15 niskopodłogo-
wych autobusów miejskich. Rozpoczęto również budowę sali koncertowo-teatralnej, prze-
budowę stadionu piłkarskiego na ul. Zarzecze, budynku Muzeum Okręgowego oraz budo-
wę obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód. Inwestycje te z pewnością 
odmienią nasze miasto i przybliżą je do standardów europejskich w wielu dziedzinach życia 
społeczno-gospodarczego. Istotny wkład w rozwój miasta mają także inwestycje podmio-
tów prywatnych m.in.: otwarte w 2010 r. centrum handlowo-rekreacyjne Plaza oraz market 
budowlany OBI. Na grudzień 2011 r. zaplanowano otwarcie obiektu firmy TESCO. W budo-
wie jest także kilka hoteli, które sprawią, iż miasto będzie jeszcze chętniej odwiedzane przez 
turystów i przyjezdnych gości. Inwestycje miejskie, jak i inwestorów prywatnych nie tylko 
zmieniają oblicze miasta, ale także tworzą nowe miejsca pracy dla wielu Suwalczan. 

Mam świadomość, iż przed nami jeszcze wiele pracy, ale kierunek zmian jest właściwy. Su-
walczanie zasługują na to by ich miasto było miastem nowoczesnym i przyjaznym, oferują-
cym szeroką, różnorodną i dobrze zorganizowaną ofertę usług publicznych. W Suwałkach 
powinno żyć się bezpiecznie i wygodnie. Dlatego też z roku na rok, coraz więcej pieniędzy  
z kasy miejskiej jest przeznaczanych na oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę komunal-
ną, kulturę i sport. A wszystko po to by uczynić Suwałki jeszcze bardziej przyjaznym miastem 
dla jego mieszkańców. Istotny jest również fakt, że wszystkie te działania są bezpieczne dla 
miejskiego budżetu i nie stwarzają zagrożeń dla finansów Miasta. Chciałbym aby wszyscy 
Suwalczanie byli dumni ze swego Miasta i chcieli tu żyć. 

Mam nadzieję, że raport dostarczy Państwu niezbędnej i rzetelnej wiedzy o Suwałkach, któ-
ra pozwoli wyrobić własną opinię o stanie miasta. Uważam, iż należy wykorzystać obecny 
czas na zmiany z myślą o przyszłych pokoleniach oraz bezpiecznym i zrównoważonym roz-
woju naszego miasta.     
 

     

Prezydent Miasta Suwałki

Czesław Renkiewicz
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Edukacja
15,4%

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych włączając 

motocykle
13,3%

Budownictwo
7,9%

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją
1,6%

Przetwórstwo przemysłowe
25,2%

Pozostała działalność usługowa
0,2%

Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją

1,6%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
11,7%

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne
8,8%

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca

2,8%

Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna

0,8%

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

2,2%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
1,7%

Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi

1,4%

Transport i gospodarka magazynowa
5,5%

 3.2. Rynek pracy 
Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Na koniec 2010 r. na terenie Miasta Suwałki, 
w podmiotach gospodarczych zatrudniających 
powyżej 9 osób,  pracowało 14 685 osób, w tym  
6 443 osób w sektorze publicznym oraz 8 242 
osób w sektorze prywatnym (statystyki prowa-
dzone przez Główny Urząd Statystyczny nie 
obejmują zatrudnienia w podmiotach zatrudniają-
cych poniżej 9 osób).  Najwięcej osób zatrudnio-
nych było w przemyśle (3 548 osób), edukacji 
(2 169 osób), handlu hurtowym i detalicznym 
oraz naprawach pojazdów (1 867 osób), opiece 
zdrowotnej (1 645 osób), a także administracji 
publicznej (1 241 osób). Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto na terenie Miasta Suwałki 

w roku 2010 wynosiło 2 811,61 zł i było o 100,93 
zł (3,6%) wyższe niż w roku 2009 (2 710,68 zł), 
przy czym w sektorze publicznym wynosiło 
3 415,32 zł, a w sektorze prywatnym 2 339,69 zł.  
Najwięcej zarabiali zatrudnieni w administracji 
publicznej i obronie narodowej (4 171,82 zł mie-
sięcznie), w sektorze finansowym i ubezpiecze-
niowym (4 112,96 zł miesięcznie) oraz obsłudze 
nieruchomości (3 549,76 zł miesięcznie). W 2010 
r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
na terenie Miasta Suwałki stanowiło niespełna 
73% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w kraju. 

Tabela 3.2.1 Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających 
powyżej 9 osób w mieście Suwałki w 2010 r. 

Wyszczególnienie Przeciętne  
zatrudnienie 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia brutto  

w zł 
Ogółem 14 685 2 811,62 

Sektor publiczny 6 443 3 415,32 

Sektor prywatny 8 242 2 339,69 

Przetwórstwo przemysłowe 3 548 2 277,20 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność zwią-
zana z rekultywacją 227 3 128,27 

Budownictwo 1 117 2 597,43 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając 
motocykle 1 867 2 121,31 

Transport i gospodarka magazynowa 774 2 638,78 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 193 1 522,50 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 234 4 112,96 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 307 3 549,76 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 108 2 446,60 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 397 1 500,23 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 1 241 4 171,82 

Edukacja 2 169 3 306,57 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 645 3 167,10 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 223 2 838,04 

Pozostała działalność usługowa 35 1 882,62 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku 
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Bezrobocie 
Na koniec 2010 r. stopa bezrobocia w Suwałkach 
wyniosła 12,3% i była równa przeciętnej stopie 
bezrobocia w kraju oraz niższa niż przeciętna 
stopa bezrobocia w województwie podlaskim 
(13,2%). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
spadła w porównaniu z grudniem 2009 r. o około 
200 osób i wynosiła na koniec 2010 r. 3 566 
osób. W tej liczbie osoby nigdy niepracujące 
stanowiły 17%, a osoby długotrwale bezrobotne 
42%. Spośród osób bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwał-
kach w 2010 roku, kobiety stanowiły ponad 55% 
ogółu bezrobotnych.  
Ponad 55% bezrobotnych nie miała średniego 
wykształcenia.  

Wykres 3.2.1 Struktura zatrudnienia wg sekcji w 2010 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku 

Wykres 3.2.2 Stopa bezrobocia w latach 1999-2010 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego 
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Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 562 80 00 (centrala)
fax +48 87 562 80 98
e-mail: org@um.suwalki.pl
www: http://um.suwalki.pl

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek-Piątek
w godz. 7.30 – 15.30


