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Szanowni Państwo
Koniec roku skłania do podsumowań, do
oceniania co się udało, a co trzeba poprawić,
żeby iść do przodu, rozwijać się, żeby osiągać
kolejne cele. Takie osobiste podsumowania są
jeszcze, jak sądzę, przed każdym z nas – przy
stole wigilijnym, w zadumie przy żłóbku, czy
przy noworocznym toaście.
W urzędzie gminy, taki „rachunek sumienia”
mamy w dużym stopniu już za sobą. Koniec roku to czas konstruowania kolejnego budżetu, przyglądania
się potrzebom i możliwościom, ale też oceny tego, co za nami.
Przyszłoroczny budżet jest już gotowy i jednogłośnie zatwierdzony
przez Radę Gminy. Teraz przed nami praca – czasem trudna, ale też
przynosząca satysfakcję, bo działamy wspólnie i wierzymy, że efekty
tego działania coraz bardziej odczuwają wszyscy mieszkańcy naszej
gminy. Myślę, że nie nadużyję Państwa cierpliwości, jeśli wymienię
osoby, z którymi na co dzień współpracuję najbliżej – moją zastępczynię panią Mirosławę Jaroszuk, panią skarbnik Annę Jakuć i panią
sekretarz Teresę Rudzik. Na ich ręce składam podziękowania dla
wszystkich pracowników urzędu gminy – za rzetelną, uczciwą pracę,
nieraz wykraczającą poza obowiązki.
Szanowni Państwo
W naszej gminie koniec roku to także czas miłego, jak sadzę, obowiązku – zgłaszania kandydatów do Nagrody „Pierścień Podskarbiego Włoszka”. W tym roku Nagrody przyznane będą po raz piąty,
a kto zostanie Laureatem zależy także od Państwa. Zachęcam do
zgłaszania Osób, Firm i Wydarzeń, dzięki którym nasza gmina znana
jest z dobrej strony daleko poza jej granicami.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Twój podatek
zostaw w twojej gminie
Jak co roku – dziękując za
Państwa odpowiedzialną postawę, dzięki której do budżetu gminy trafia coraz więcej
pieniędzy z podatku od osób fizycznych – przypominamy i
apelujemy o wpisywanie w deklaracjach podatkowych faktycznego miejsca zamieszkania, nawet jeśli miejsce zameldowania

jest inne. Jeśli mieszkacie Państwo na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, wpiszcie właśnie
ten adres. Udział w podatku od
osób fizycznych to niebagatelna
kwota w gminnym budżecie –
ponad 10 mln zł, a jak się wydaje, mogłaby być jeszcze wyższa,
wszak z roku na rok przybywa
nam mieszkańców.

Radosnych, rodzinnych, pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia
przynoszących pokój, zaufanie i życzliwość
oraz szczęścia i pomyślności
w Nowym Roku
życzą wszystkim Mieszkańcom gminy
Joanna Januszewska

przewodnicząca Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy
Juchnowiec Kościelny
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Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

27 października 2015 r.
odbyła się XIII sesja Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny.
W sesji wzięło udział 14 radnych. Nieobecna była radna Bogumiła Bielska.
Na początku obrad wójt
Krzysztof Marcinowicz poinformował o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
W tym czasie m.in.: podpisano
umowę na budowę drogi w miejscowości Zaleskie; podpisano
umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic w Juchnowcu Dolnym.
Sekretarz gminy Teresa Rudzik przekazała informację o
stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec
Kościelny w roku szkolnym
2014/2015, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych oraz nadzoru pedagogicznego
sprawowanego
przez kuratora oświaty. Na sesji byli obecni dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.
Informację dotyczącą funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy przedstawiła Barbara Puziuk. Na pytania
radnych w tym zakresie odpowiadał Tadeusz Kłosek, prezes Wodociągów Podlaskich.
Podjęte uchwały:
u w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotnicznych Straży
Pożarnych uczestniczących w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę (14 głosów za); wysokość ekwiwalentu wynosi 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 13,50 zł za każdą godzinę
udziału w szkoleniu pożarniczym brutto;
u w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (14 głosów za); zadaniem
komisji jest sporządzenie spisów inwentaryzacyjnych komunalizowanego mienia oraz rozpatrywanie ewentualnych
zastrzeżeń;

u w sprawie określenia zasad udzielania
z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (14 głosów za);
u w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (14 głosów za); opłata wynosi 55 zł rocznie, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny oraz 90 zł rocznie jeżeli odpady
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
u w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego (14
głosów za); obniżono z 53,75 zł za 1 dt do
kwoty 40 zł za 1 dt.;
u w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (14 głosów za); stawki pozostają bez zmian;
u w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (14 głosów za);
u w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.
(14 głosów za);
u w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 (14 głosów za).

15 grudnia 2015 r. odbyła się
XVI sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
W sesji wzięło udział 15 radnych.
Podczas sesji radni i sołtysi zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie gminy Juchnowiec Kościelny, który omówili: kierownik
Rewiru Dzielnicowych Referatu
Prewencji Komisariatu Policji w
Łapach st. asp. Mikołaj Torbicz
oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Państwowej
Straży Pożarnej w Białymstoku
bryg. Jerzy Górski. W mijającym
roku, w porównaniu do roku
2014 na terenie gminy objętym
działaniem komisariatu w Łapach
zanotowano spadek wykroczeń i
przestępstw (m.in. ze 113 wykroczeń w 2014 do 84 do połowy
grudnia 2015 r., z 14 zdarzeń kryminalnych dot. uszkodzenia ciała
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do 9, z 22 wykroczeń przeciwko
mieniu do 18), ale wzrost liczby wypadków drogowych z 14
w 2014 roku do 21 w roku bieżącym. Mikołaj Torbicz podkreślił, iż bardzo dobrze układa się
współpraca Komisariatu Policji
w Łapach z władzami i instytucjami na terenie gminy, zwłaszcza
z ośrodkiem kultury, ośrodkiem
pomocy społecznej i jednostkami
ochotniczej straży pożarnej.
Bryg. Jerzy Górski poinformował, że 2015 roku na terenie gminy miały miejsce 124 zdarzenia
wymagające interwencji straży
pożarnej.
Istotnym punktem obrad
było przyjęcie budżetu gminy
na 2016 r. Skarbnik Anna Jakuć odczytała ostateczny projekt uchwały budżetowej oraz
uzasadnienie Wójta, a także pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Finansów
Marek Jóźwik odczytał pozytywną opinię tej komisji. Radni
przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2016 r. jednogłośnie.
Podjęte uchwały:
u w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
(15 głosów za);
u w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
(15 głosów za);
u w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2016” (15 głosów za);
u w sprawie rozpatrzenia skargi (15 głosów
za uznaniem skargi za bezzasadną);
u w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
(15 głosów za);
u w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny przez inne
niż Gmina Juchnowiec Kościelny osoby
prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (15 głosów za);
u w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku
i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka,
Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” dla terenu Gminy
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Juchnowiec Kościelny (12 głosów za,
radni B. Jabłońska, M. Gilewska i M. Borowski wstrzymali się od głosu);
u w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (15
głosów za);
u w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki-Przemysł) (15 głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości (15 głosów za);
u w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (15 głosów za);
u w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (15
głosów za);
u w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości (15 głosów za);
u w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXVI/247/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 września 2009
roku w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej (15 głosów za);
u w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dz. o nr geod.472 poprzez
wyłączenie jej z użytkowania jako droga
publiczna (15 głosów za);
u w sprawie zmian w budżecie w 2015
r. (15 głosów za);
u w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec
Kościelny na lata 2015-2018 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 (15 głosów za);
u w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie (14 głosów za, radny J. Słoma
Sadowski wstrzymał się od głosu);
u w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie
(14 głosów za, radny J. Słoma Sadowski
wstrzymał się od głosu);
u w sprawie ustalenia cen i stawek opłat
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
przez ZGK w Juchnowcu Kościelnym z
siedzibą w Księżynie (15 głosów za);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016 roku „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr
1514B na odcinku Bogdanki-Zimnochy”
(15 głosów za);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016 roku
„Przebudowa z rozbudową odcinków
dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B
w miejscowości Olmonty” (15 głosów za);
u w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (15 głosów za);
u w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na
2016 rok (15 głosów za);
u w sprawie uchwalenie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz
z prognozą długu i spłat zobowiązań na
lata 2016-2021 (15 głosów za);
u w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2016 (15 głosów za);
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Bądźmy dumni z naszego patriotyzmu
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, jak co roku przebiegały w
podniosłej atmosferze. Zgromadziły wielu mieszkańców,
dla których kolejna rocznica powrotu niepodległej Polski na mapę Europy nie jest
tylko odległym faktem historycznym, ale jest okazją, by
zamanifestować swój patriotyzm.
Do patriotyzmu nawiązywały też słowa wójta Krzysztofa
Marcinowicza odczytane przez
jego zastępcę Mirosławę Jaroszuk: Ponad stuletni okres niewoli, to historia walki i powstań
narodowych, to historia wielkich
narodowych zrywów, ale i cichego, codziennego trudu o zachowanie polskości – polskiego języka, polskiej tradycji, wiary. To
historia bezimiennych bohaterek
i bohaterów, którzy Polskę nosili

w swoich sercach, którzy nie dali
się zastraszyć, przekupić, którzy nieraz ryzykowali wszystko
– majątek, utratę najbliższych, a
nawet życie. Warto o tym pamiętać i przypominać kolejnym pokoleniom. To wspaniała lekcja
patriotyzmu.
Uroczystości rozpoczęła msza
święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. biskup Henryk
Ciereszko. Następnie wszyscy
przeszli pod pomnik „Za Wiarę
i Wolność”, gdzie po okolicznościowych przemówieniach złożono wieńce i kwiaty. Modlitwę
za wszystkich, którzy poświęcili
swoje życie za Ojczyznę, tradycyjnie już, odmówił ksiądz dziekan Andrzej Kondzior, proboszcz juchnowieckiej parafii,
pod pomnikiem żołnierzy poległych w wojnie 1920 roku.
Dalsze uroczystości odbyły się w Ośrodku Kultury. Tu

młodzież Zespołu Szkół w
Juchnowcu Górnym zaprezentowała spektakl „Droga do
Wolności” będący wspaniałą
lekcją historii. Słowa uznania
należą się nie tylko uczniom,
ale też nauczycielkom ZS w
Juchnowcu Górnym: Jolancie Samojluk, Dorocie Sta-

leńczyk oraz Iwonie Dudzik,
które odpowiadały za przedstawienie.
W Ośrodku Kultury nie mogło zabraknąć także żołnierskiej
grochówki, a obchody zakończyły się, jak co roku, wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.
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Droga Juchnowiec Kościelny-Ogrodniczki
oficjalnie otwarta
W piątek, 23 października br.
miało miejsce oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Juchnowiec Kościelny-Ogrodniczki.
Symbolicznego
przecięcia
wstęgi dokonali: starosta powiatu białostockiego Antoni
Pełkowski, wójt gminy Juch-

nowiec Kościelny Krzysztof
Marcinowicz, przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego Anna Grycuk, przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny Joanna Januszewska
oraz przedstawiciel wykonawcy, prezes firmy BK Tras Piotr
Borsukiewicz. Przebudowaną

drogę poświęcili proboszczowie
parafii w Juchnowcu Kościelnym i Kożanach, ksieża Andrzej Kondzior i Roman Kiszycki. Na uroczystości obecni
byli radni powiatowi i gminni
obecnej i poprzedniej kadencji, a także sołtysi i okoliczni
mieszkańcy.

Nowa droga do Zaleskich
W niedzielę 22 listopada br.
oficjalnie została otwarta nowa,
utwardzona droga do wsi Zaleskie. Wstęgę przecięli: proboszcz
parafii Strabla ks. Antoni Kunicki, wójt Krzysztof Marcinowicz,
przewodnicząca Rady Gminy Joanna Januszewska, główny specjalista ds. drogownictwa UG
Zbigniew Jurkiewicz oraz sołtys
Zaleskich Ignacy Drozdowski
GRUDZIEŃ 2015, NR 4(20)

Nowa droga ma ponad 1 600
m długości. Położono na niej dwie
warstwy asfaltu. Koszt inwestycji
to blisko 200 tys. zł. Żwirowe pobocza wykonali mieszkańcy wsi.
Droga do Zaleskich była jedną z
ostatnich na terenie gminy nieutwardzonych dróg dojazdowych
do miejscowości. Na położenie
asfaltu czeka jeszcze droga powiatowa do Zajączek.
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Wartość tej niezwykle ważnej, zwłaszcza dla mieszkańców Ogrodniczek, inwestycji wyniosła blisko 2,3 mln zł.
Budowa sfinansowana została
w połowie przez gminę Juchnowiec Kościelny i w połowie
przez powiat białostocki. Długość przebudowanej drogi to
996,74 m. Poza budową jezdni
i chodników po obu stronach
na całej jej długości, zbudowano ponad dwadzieścia miejsc
parkingowych i wykonano kanalizację deszczową.
Dzięki inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników drogi, zwłaszcza uczniów
codziennie chodzących tędy do
szkoły i przystanków autobusowych, znacznie wzrósł komfort jazdy, ale także – co nie jest
bez znaczenia – zyskała estetyka
miejscowości. Choć jest to droga
będąca pod zarządem Powiatu
Białostockiego, gmina partycypowała w kosztach jej budowy.
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Ekumeniczne kolędowanie
w Czerewkach
17 stycznia 2016 roku o
godz. 14 w Domu Pomocy
Społecznej w Czerewkach odbędzie się Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą. W programie
znajdą się występy chórów parafialnych i świeckich, wyjątkowa inscenizacja jasełek oraz
występ Dziecięcego Zespołu
Ludowego „Jarzębinki”.
Patronat honorowy nad spotkaniem objął wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztof
Marcinowicz. Pomysłodawcą
ekumenicznego kolędowania za-

początkowanego przed rokiem
jest ksiądz Roman Kiszycki, proboszcz Parafii Prawosławnej pw.
Podwyższenia Krzyża Pańskiego
w Kożanach. W organizację spotkania włączyły się również Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Tryczówce,
Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach.
Patronat medialny sprawuje Radio Orthodoxia 102,7 FM. Serdecznie zapraszamy.

Uczestnicy ubiegłorocznego Ekumenicznego Spotkania z Kolędą

Jasełka na rozstrzygnięcie
konkursu
Już po raz czwarty Ośrodek
Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zorganizował
konkurs plastyczny „Żłóbek
XXI wieku”.
Dzieci, młodzież i dorośli
mogą przedstawiać swoje wyobrażenie współczesnej szopki,
w której na świat przychodzi
Jezus Chrystus. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 stycznia
2016 roku w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym o
godz. 12.30. Będzie ono połą-

czone z wyjątkowymi jasełkami przygotowanymi wspólnie
przez grupę teatralną dorosłych
Ośrodka Kultury oraz dziecięca grupę teatralną Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.
Jasełka zaprezentowane zostaną 6 stycznia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury dwukrotnie – po mszy św. w Kościele
p.w. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym o godz. 9.30 oraz
po mszy św. o godz. 11.30.

Andrzejkowy halowy turniej piłki nożnej w ZS w Kleosinie

W Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Kleosinie odbył
się halowy turniej piłki nożnej. W zawodach uczestniczyły drużyny ze szkół podstawowych w Juchnowcu Górnym,
Księżynie Kleosinie oraz ze

Szkoły Podstawowej nr 50 w
Białymstoku.
Wyniki zawodów:
I miejsce – SP Kleosin (trener Marcin Zawadzki)
II miejsce – SP Juchnowiec Górny
(trener Wojciech Rogowski)

III miejsce – SP 50 Białystok (trener Marek Karłuk)
IV miejsce – SP Księżyno (trener
Mirosław Guzewicz)
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody. Futsal jest

mocną stroną szkoły w Kleosinie, kilka dni wcześniej chłopcy wygrali Gimnazjadę Powiatu Białostockie, a dziewczęta na
tych samych zawodach zajęły II
miejsce.
Gratulujemy.
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Budżet gminy Juchnowiec Kościelny
Zadania określone w budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny realizowane są przez:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół
w Kleosinie, Szkołę Podstawową w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Księżynie,
Ośrodek Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny i Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu
Kościelnym.
Projekt budżetu na rok
2016 opracowano w głównej
mierze w oparciu o założenia
przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące
prognoz dynamiki Produktu
Krajowego Brutto (PKB) ustalonych na 3,8% oraz inflacji
przewidywanej na poziomie
1,7%. Konstruując budżet na
2016 r. w szczególności wzięto pod uwagę dwie reguły fiskalne określone w ustawie
o finansach publicznych, tj.

utrzymanie dodatniej różnicy
między dochodami i wydatkami bieżącymi oraz limitowanie
poziomu zadłużenia. Oznacza
to, że priorytetem – podobnie
jak w roku ubiegłym – w polityce budżetowej gminy na kolejne lata musi być zwiększanie
nadwyżki operacyjnej w celu
wzmocnienia finansów gminy.
Działania muszą koncentrować się na racjonalizowaniu i
optymalizowaniu parametrów
budżetowych tak, aby uzyskać
nadwyżkę wystarczającą na
pokrycie spłat rat zadłużenia
zaciągniętego w latach 20102015.
Dochody budżetu gminy na
2016 r. zaplanowano w kwocie 45 815 132 zł (w roku 2015
planowane były w wysokości
45 815 132, a w roku 2014 –
39 840 434 zł), z czego dochody bieżące to 45 259 394 zł
(w 2015 r. – 41 588 905 zł, w
2014 r. – 38 392 438 zł) oraz
dochody majątkowe w wysokości 2 608 002 zł (w 2015 r.
– 4 226 227 zł, w 2014 – 1 447

FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU
miejscowość

kwota w zł

miejscowość

996 zł). Wydatki na 2016 rok
zaplanowano w wysokości 49
822 011 zł (w roku 2015 – 48
968 991 zł, w 2014 r. – 42 165
630 zł), w tym wydatki bieżące w kwocie 38 398 261 zł (w
2015 r. – 36 215 458 zł, w 2014
r. – 35 368 790 zł) oraz wydatki
majątkowe – 11 423 750 zł (w
2015 r. – 12 753 533 zł, w 2014
r. – 6 796 840 zł). Najważniejszym źródłem dochodów gminy są podatki. Ich przewidywane wpływy przyjęte do projektu
budżetu na 2016 rok wynoszą
23 800 000 zł (w roku 2015 –
23 039 406 zł, w 2014 r. – 20
075 480 zł).
Subwencja oświatowa w
2016 r. wyniesie 12 095 115
zł (w 2015 r. – 11 517 554 zł,
w 2014 r. – 10 313 955 zł), zaś
wydatki na oświatę i wychowanie planowane są w wysokości
18 465 746 zł, co stanowi 48%
ogółu bieżących wydatków budżetowych (w roku 2015 plan
zakładał 17 369 576 zł co stanowiło 48 % ogółu bieżących
wydatków budżetowych). Do

planowanej subwencji samorząd dołoży kwotę 6 370 631 zł
(w roku 2015 –5 851 964 zł).
Struktura wydatków w budżecie gminy na 2016 r. nie
uległa istotnej zmianie w porównaniu z rokiem 2015. W
wydatkach bieżących dominują wydatki na oświatę (48%),
opiekę społeczną (16%), administrację publiczną (11%),
bieżące utrzymanie dróg i komunikację (7,5%) oraz obsługę mieszkańców w zakresie
odbioru odpadów komunalnych, obiektów komunalnych
i oświetlenie uliczne (7,5%).
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynoszą 23% (w 2015
r. – 26%). Dominują wydatki
na drogi, na rozbudowę sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic.
Zwyczajem lat ubiegłych, na
początku roku przedstawimy
budżet gminy bardziej szczegółowo w broszurze w wersji papierowej oraz na stronie internetowej gminy.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

kwota w zł

zadanie lub podmiot		

celowa

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Baranki		

8 986,52

Księżyno-Kolonia

10 459,71

Biele		

9 899,90

Lewickie		

17 413,21

Ośrodek Kultury w Gminie

Bogdanki		

8 544,56

Lewickie-Kolonia

10 872,21

Juchnowiec Kościelny				

Brończany		

13 730,22

Lewickie-Stacja

10 400,79

Biblioteka Publiczna w Juchnowcu

Czerewki/Kożany

10 636,50

Niewodnica Nargilewska 8 338,31

wraz z Filią w Kleosinie				

9 811,51

Niewodnica Narg.-Kol. 10 047,22

Powiat Białostocki: Droga

Hermanówka

10 047,22

Ogrodniczki

Juchnowiec-Wojszki Etap III		

Hołówki Duże

10 577,57

Olmonty i Izabelin

Hołówki Małe

8 809,73

Horodniany

Dorożki		

8 456,16
29 463,98

Powiat Białostocki: Projekt ścieżki rowe-

Pańki		

6 835,64

rowej Hryniewicze-Czerewki/Kożany

13 818,61

Rostołty		

10 017,75

Hryniewicze

21 508,71

Rumejki		

10 813,28

Ignatki		

18 267,67

Simuny		

8 927,59

Ignatki-Osiedle

29 463,98

Solniczki		

16 853,40

zadania w zakresie kultury fizycznej

319 318 zł

1 400 000 zł
65 000 zł
50 000 zł

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

9 634,72

Stanisławowo

12 698,98

i sportu				

Janowicze-Kolonia

7 483,85

Szerenosy		

10 577,57

zadania w zakresie polityki społecznej

Juchnowiec Dolny

17 148,04

Śródlesie		

14 525,74

dla Niepublicznego Przedszkola

7 189,21

Tryczówka

8 839,20

Juchnowiec Górny

16 146,26

Wojszki		

11 107,92

Juchnowiec Kościelny

11 697,20

Wólka		

9 870,43

alkoholizmowi w trybie ustawy

Kleosin		

29 463,98

Zajączki		

7 277,60

o pożytku publicznym i wolontariacie

Klewinowo

13 229,33

Zaleskie		

6 334,76

na konserwację zabytków		

Koplany		

12 463,27

Złotniki		

9 163,30

na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Koplany-Kolonia

10 960,60

Księżyno		

29 463,98

Razem:		

588 277,89
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354 822 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej				

Janowicze		

Juchnowiec Dolny-Kol.

podmiotowa

210 000 zł
15 000 zł

w Ignatkach-Osiedlu					

400 000 zł

zadania w zakresie przeciwdziałania

OGÓŁEM 			
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65 000 zł
100 000 zł
30 000 zł

3 009 140 zł

na najbliższy rok
ZADANIA INWESTYCYJNE
PLANOWANE W 2016 ROKU
zadanie

			

planowana kwota w zł

Aktualizacja dokunentacji na kanalizację w Niewodnicy
Nargilewskiej i Brończanach (2015-2016)			

170 000

Rozbudowa wodociągu w Ignatkach			

70 000

Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)

48 000

Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Księżyno-Kolonii
(2015-2016) i budowa kanalizacji			

350 000

Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o.
i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
w Hryniewiczach					

40 000

Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach		

48 000

Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie

300 000

Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie

100 000

Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie			

300 000

Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Księżyno-Kolonia)
Etap II (2015-2016)					

3 700 000

Opracowanie dokumentacji technicznej dla:
A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą
autobusową; B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Tuwima w Kleosinie (2015-2016)			

90 000

Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)		

60 000

Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)			

70 000

Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego,
Zdojowa) (2015-2016)				

100 000

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę przepustu na rzece Mieńka			

15 000

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie		

60 000

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach-Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej

80 000

Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg			

20 000

Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska)
(2015-2016)					

3 750

Budowa drogi Bogdanki-Rostołty			

1 120 000

Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie			

500 000

Budowa ul. Leszczynowej w Śródlesiu			

200 000

Projekty dróg w Ignatkach				

50 000

Budowa dróg gminnych				

500 000

Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami

800 000

Projekt budynku Urzędu Gminy				

100 000

Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG			

20 000

Aktualizacja projektu rozbudowy przedszkola w Kleosinie

60 000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie		

100 000

Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II			

500 000

Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka
(lata 2014-2016)					

64 000

Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach
z rozbudową					

30 000

Docieplenie świetlicy w Czerewkach			

80 000

Projekt zagospodarowania terenów gminnych
w Ignatkach-Osiedlu					

80 000

Ogółem					

9 828 750
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Zmiana godzin pracy
w Urzędzie Gminy
Juchnowiec Kościelny
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Wójt
Gminy Juchnowiec Kościelny
przesunął godziny urzędowania
w poniedziałki o półtorej godziny – z 7.30 na 9.00. Tym samym

urząd gminy czynny będzie w
poniedziałki do godziny 17.00,
a nie do 15.30 jak dotychczas.
Godziny pracy urzędu w pozostałe dni tygodnia pozostają bez
zmian.

Godziny pracy w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
od 1 stycznia 2016 roku:
Poniedziałek 9.00 – 17.00
Wtorek 7.30 – 15.30; Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30; Piątek 7.30 – 15.30

W Wigilię nieczynny urząd
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia
wolnego od pracy w 2015 roku
w Urzędzie Gminy Juchnowiec

Kościelny, dzień 24.12.2015r.
(czwartek) jest dniem wolnym od pracy za święto (drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia)
przypadające w sobotę w dniu
26.12.2015 r.

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
– stan na 15.12.2015 r.

u
„Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny – Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej we wsi
Złotniki; Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ksieżynie-Kolonii; Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci
wodociągowej w kolonii Tryczówka, kolonii Dorożki, kolonii Pańki”;
Zadanie nr 1 – ilość ofert: 7, Umowa
Nr IGK.272.20.2015 z dnia 3 listopada
2015 r. z firmą Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski,
Ksieżyno, ul. Południowa 11A, 16-001
Kleosin, na kwotę brutto: 404 670,00
zł; Zadanie nr 2 – ilość ofert: 6, Umowa
Nr IGK.272.20.2015 z dnia 3 listopada
2015 r. z firmą Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski,
Ksieżyno, ul. Południowa 11A, 16-001
Kleosin, na kwotę brutto: 109 662,43
zł; Zadanie nr 3 – ilość ofert: 5, Umowa
Nr IGK.272.21.2015 z dnia 6 listopada
2015 r. z firmą Inżynieria Lądowa Bracia
Jurczuk s.c., Zaścianki ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Białystok na kwotę brutto: 433 036,11 zł; Realizacja przedmiotu zamówienia: 30 grudnia 2015 r.
u
„Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w Gminie Juchnowiec
Kościelny”; Etap I, ul. Leśna – 39 704,00
zł; Etap II, Szerenosy – 60 382,00 zł; Etap
III, ul. Sienkiewicza – 24 078,00 zł; Etap
IV, Hryniewicka – 72 028,00 zł; Etap V,
Leszczynowa – 49 741,00 zł; wybrano
najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok; Realizacja przedmiotu zamówienia do 2 czerwca
2016 r.
u „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w Księżynie-Kolonii”; ilość
ofert: 3; Umowa Nr IGK.272.23.2015 z
dnia 04.12.2015 r. z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANCERTUS” Jacek Banaszewski, ul. Jutrzenki 3, 15-157
Białystok na kwotę brutto: 18 327,00 zł;
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 29
maja 2016r.
u
„Dostawa energii elektrycznej
do oświetlenia ulicznego oraz budynków komunalnych na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny”; ilość ofert: 1;
wybrano najkorzystniejszą ofertę: ENERGA Obrót S.A., al. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk, na kwotę brutto: 373
174,45 zł; Realizacja przedmiotu zamówienia: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
u „Świadczenie usług pocztowych
na rzecz Urzędu Gminy Juchnowiec
Kościelny w latach 2016-2017”; ilość
ofert: 1; wybrano najkorzystniejszą ofertę: Poczta Polska S.A. z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
w imieniu której działa: Segment Klienta
Biznesowego Region Sprzedaży Północ
z siedzibą w Gdańsku, Rejon sprzedaży
Białystok, ul. Warszawska 10, 15-001
Białystok, na kwotę brutto: 131 985,98
zł; Realizacja przedmiotu zamówienia: od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
lub do wyczerpania kwoty.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.juchnowiec.gmina.pl lub w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
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Laureaci Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego
Włoszka” 2011: Michał Charkiewicz – ChM Lewickie i Andrzej Zieniewicz z Kleosina

Laureaci 2012: Teresa Radziewicz z Juchnowca Górnego i Maciej Szumski – Plum
Ignatki

Laureaci 2013: ks. Stanisław Niewiński z Lewickich i Marek Zdrojewski – Zdrojówka
Horodniany

Laureaci 2014: Dominika Bargłowska – ABW Superbruk z Hryniewicz i urodzony
w Hermanówce bp. Henryk Ciereszko

Pierścień Podskarbiego Włoszka 2015
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ogłosił V edycję
Nagrody „Pierścień
Podskarbiego Włoszka”, nagrody mającej
na celu uhonorowanie
firm, inicjatyw i osób związanych z Gminą Juchnowiec
Kościelny, przyczyniających się
do budowania pozytywnego
wizerunku gminy.
Nagroda jest wyróżnieniem
honorowym, a patronuje jej Stanisław Włoszek, właściciel dóbr
juchnowieckich, dzięki któremu
już pięć wieków temu, ziemie
obecnej Gminy Juchnowiec Kościelny znane były daleko poza
ich granicami.
Kto dołączy do zacnego
grona Laureatów zależy od
Państwa zgłoszeń i Kapituły
Nagrody. Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą pełnoletni
mieszkańcy Gminy Juchnowiec
Kościelny, instytucje i firmy
działające na terenie gminy, a
GRUDZIEŃ 2015, NR 4(20)

także osoby z gminą
związane. Kandydatów można zgłaszać do 31 grudnia
2015 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej
lub osobiście w sekretariacie
urzędu gminy.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, trzy osoby spośród zgłaszających, wyłonione drogą losowania, otrzymają podwójne
zaproszenia na uroczystą galę,
podczas której ogłoszeni będą
Nominowani i Laureaci Nagrody
„Pierścień Podskarbiego Włoszka 2015”.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania
kandydatów do Nagrody, trybu
wyłaniania
Nominowanych
i Laureatów, a także regulamin Nagrody, harmonogram V
edycji Nagrody oraz formularz
zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy
www.juchnowiec.gmina.pl

Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 713 28 80,
fax 85 713 28 81
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9.00-17.00 (od 1.01.2016)
od wtorku do piątku
7.30-15.30

www.juchnowiec.gmina.pl
WYBRANE TELEFONY
u Przewodnicząca Rady Gminy,
tel. 		
85 713 28 84
tel. kom.
697 011 593
u Sekretariat
tel. 85 713 28 80 w. 80, fax 85 713 28 81
tel. kom.
516 137 164
u Skarbnik
tel. 		
85 713 28 88
tel. kom.
697 011 592
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
tel. 		
85 713 28 91
tel. kom.
697 011 595
u Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 		
85 713 28 87
u Ewidencja Ludności, USC
tel. 		
85 713 28 85
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u Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej – Inwestycje
tel. 		
85 713 28 95
tel. kom. 		
697 011 627
Drogi i transport tel.
85 713 28 94
tel. kom. 		
697 011 598
u Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel.
85 719 50 60, 85 719 50 61
tel. kom.
697 011 609
wycinka drzew tel.
85 713 28 92
u Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – świadczenia rodzinne
tel. 		
85 663 23 92
– pomoc społeczna
tel. 		
85 663 11 17

