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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Juchnowiec Kościelny,
9 grudnia 2010 roku objąłem urząd
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny,
zaś kilkanaście dni wcześniej rozpoczęli nową kadencję radni Rady
Gminy. To przywilej, ale i niełatwy
obowiązek. Nasza gmina to ponad 14
tysięcy mieszkańców i 40-milionowy
budżet. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy gminy mieli rzetelną informację o moich działaniach, o pracy urzędu, o prowadzonych
i planowanych inwestycjach, o naszych osiągnięciach i problemach, z jakimi z pewnością przyjdzie nam się zmierzyć.
Biuletyn, który oddaję w Państwa ręce ma właśnie temu służyć – rzetelnej informacji, do której wszyscy Państwo macie
prawo. Wierzę, że będzie to dobre narzędzie komunikacji,
że zyska Państwa aprobatę i zaufanie.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

u Nowa Rada Gminy Juchnowiec Kościelny

Fot. A. Radziewicz

u Wojewoda Podlaski w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

u Wybory sołtysów

Zostaw swój podatek w swojej gminie
Początek roku, to czas rozliczania się z fiskusem. Wielu
z nas wypełnia deklaracje podatkowe nie zastanawiając się,
gdzie trafia nasz podatek. A jest
to ważne, gdyż bardzo często podatki osób niezameldowanych
na terenie gminy, ale tu mieszkających zasilają budżet innych
gmin. Nie jest to, niestety, zjawisko marginalne, zaś poniesione

w ten sposób straty niektórych
gmin mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.
Do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, według szacunkowych danych, mogłoby
wpłynąć około 900 tysięcy złotych, gdyby wszyscy niezameldowani mieszkańcy wykazali
w deklaracji rozliczeniowej faktyczne miejsce zamieszkania, a

nie miejsce zameldowania. Z
tytułu udziału w podatku od
osób fizycznych do budżetów
gmin trafia 36,7%. W tym roku
w przypadku Gminy Juchnowiec jest to 8 mln zł, jednak ta
kwota mogłaby być większa.
– Zdaję sobie sprawę, że mogą
być różne powody nie meldowania się w gminie, w której się
mieszka – mówi wójt Krzysz-

tof Marcinowicz. – Apeluję jednak o wpisywanie w deklaracji
faktycznego miejsca zamieszkania. Ten niewielki wysiłek może
zwiększyć budżet naszej gminy.
A większy budżet, to większe
możliwości, także inwestycyjne.
Pamiętajmy: w zeznaniu
rocznym podajmy gminę zamieszkania i właściwy dla
niej urząd skarbowy.
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Rada Gminy
W Radzie Gminy VI
kadencji zainaugurowanej 27.11.2010 r.
zasiada 3 radnych
KW Prawo i Sprawiedliwość, 1 radna
KWW Nasza Gmina
Juchnowiec, 1 radny
KWW Wspólna
przyszłość, 1 radna
KWW Nasza Gmina
2010, 7 radnych
KWW Wspólnota
Gminna, 1 radny
KWW Marka Niewińskiego oraz
1 radny KWW Marka Muszyńskiego

u Komisja Rewizyjna
Stefan Leon Kozłowski (przewodniczący), Jan Bruczko, Jan
Gradkowski, Marek Juźwik, Bolesław Kulikowski, Bożena Maliszewska, Marek Muszyński
u Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ładu Przestrzennego i Ochrony
Środowiska
Maciej Zajkowski (przewodniczący), Stanisław Cydzik, Bolesław Kulikowski, Bożena Maliszewska, Marek Niewiński, Jan
Michał Świerzbiński, Tadeusz
Walicki

u Komisja Rolnictwa i Finansów
Jan Bruczko (przewodniczący),
Jan Gradkowski, Renata Kalinowska, Stefan Leon Kozłowski, Krzysztof Szczuka, Jan Michał Świerzbiński, Tadeusz
Walicki
u Komisja Samorządu, Opieki
Społecznej, Kultury, Oświaty
i Sportu
Stanisław Cydzik (przewodniczący), Marek Juźwik, Renata Kalinowska, Marek Muszyński, Marek Niewiński, Krzysztof
Szczuka, Maciej Zajkowski

Przewodnicząca Rady Gminy
przyjmuje interesantów
w każdy czwartek
w godz. 14.00-16.00
w pokoju nr 4 (parter)

Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 085 713 28 80
fax. 085 713 28 81
www.juchnowiec.gmina.pl
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Wójt Gminy
przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godz. 9.00-17.00
w pokoju nr 5 (I piętro)
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Godziny pracy urzędu
7.30-15.30

Bożena Ewa Jakończuk
lat 52, okręg Baranki, Bogdanki, Klewinowo, Rostołty, Tryczówka

Stanisław Cydzik

Jan Gradkowski

Marek Juźwik

Renata Kalinowska

lat 42, okręg Kleosin, tzw.
domki oraz Śródlesie i Hryniewicze

lat 52, okręg Kleosin,
tzw. bloki

lat 36, okręg Kleosin,
tzw. bloki

lat 46, okręg Kleosin, tzw.
domki oraz Śródlesie i Hryniewicze, pierwsza kadencja

Bożena Maliszewska

Marek Muszyński

Marek Niewiński

Tadeusz Walicki

Maciej Zajkowski

lat 44, okręg Lewickie, Lewickie Kol., Hermanówka, Niewodnica Narg., Niewodnica
Narg. Kol., pierwsza kadencja

lat 46, okręg Wólka, Juchnowiec Dolny, Rumejki, Janowicze, Janowicze Kolonia, Biele,
pierwsza kadencja

lat 38, okręg Stanisławowo,
Solniczki, Olmonty, Izabelin,
pierwsza kadencja

lat 47, okręg Ignatki,
Ignatki-Osiedle, Księżyno Kolonia, Koplany Kolonia,
pierwsza kadencja

lat 35, okręg Brończany, Stacja Lewickie, Juchnowiec Kościelny, Ogrodniczki, Koplany,
pierwsza kadencja

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Bolesław
Kulikowski

lat 68, okręg Horodniany,
Księżyno

lat 42, okręg Kleosin, tzw. domki
oraz Śródlesie i Hryniewicze

lat 66, okręg Hołówki Duże,
Hołówki Małe, Simuny, Szerenosy, Juchnowiec Górny

Krzysztof Szczuka

Budżet na 2011 r.
III sesja
Najważniejszą
uchwałą
podjętą na III sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która
odbyła się 30 grudnia ub.r., była
uchwała budżetowa. Poprzedziło ją, zgodnie z nową ustawą o
finansach publicznych, przyjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2014 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2011-2018.
Jest ona ściśle związana z uchwałą budżetową i będzie wraz z nią
podlegała zmianom. Podczas sesji radni nie wnieśli do projektu
uchwały budżetowej żadnych
poprawek i przyjęli ją jednogłośnie.
Zapytania i interpelacje zdominowały sprawy związane z
drogami na terenie gminy. Wójt
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Jan Bruczko
lat 56, okręg Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Czerewki, Kożany, Pańki, Dorożki,
Złotniki, DPS w Czerewkach

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Jan Świerzbiński

Skład komisji stałych Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Przewodnicząca Rady
Gminy

Juchnowiec Kościelny VI kadencji

Krzysztof Marcinowicz poinformował, że w najbliższym
czasie we współpracy z powiatem będzie kontynuowany I
etap modernizacji drogi Juchnowiec Kościelny-Wojszki do
drogi S19 oraz włączenie do
projektu przebudowy skrzyżowania w Juchnowcu Kościelnym, przebudowa drogi Ignatki-Księżyno. Radni zgłaszali
potrzebę wykonania dokumentacji na odwodnienie we wsi
Olmonty, naprawy drogi w
Hołówkach Dużych do torów,
wykonanie przez gminę projektu drogi powiatowej Zajączki-Wojszki, zaś jego realizację
proponowali powierzyć powiatowi. Obecna na sesji Barbara
Grabowska, członek zarządu
powiatu powiedziała, że jeżeli
gmina przyzna 50% środków
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radni przyjęli jednogłośnie
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
na zadania, wówczas powiat
również znajdzie 50%.
Sołtys wsi Juchnowiec Dolny po raz kolejny zwróciła się
z prośbą o pomoc w naprawie
drogi powiatowej w Juchnowcu
Dolnym. Walenty Sic, radny powiatowy wyjaśnił, że w związku
z tym, iż droga zapadła się z powodu wybudowania kanalizacji
Powiatowy Zarząd Dróg stoi na
stanowisku, że powinien ją naprawić inwestor. Dodał też, że
jego wnioski w tej sprawie nie
przyniosły efektu.
Na zakończenie sesji wójt
prosił o zwracanie się z bieżącymi sprawami do kierowników
i pracowników właściwych referatów urzędu, a nie podczas
sesji. Wójt zaapelował też do
wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy nie są tu za-

meldowani na pobyt stały, aby
w swoich zeznaniach podatkowych wskazywali faktyczne miejsce zamieszkania, czyli
w Gminę Juchnowiec Kościel-

ny. Ma to ogromne znaczenie,
gdyż znacząca część podatku
od osób fizycznych trafia do
gminy, która jest miejscem zamieszkania podatnika.

Na III sesji RG Juchnowiec Kościelny, poza uchwałą budżetową
i wieloletnią prognozą finansową, podjęto uchwały w sprawie:
u przyjęcia planu pracy RG Juchno-

u uzupełnienia sieci publicznych

wiec Kościelny na 2011 r.;
u ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy;
u trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków
jego funkcjonowania;
u zmiany uchwały Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny Nr LI/370/10
z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o
inne formy wychowania przedszkolnego;
u w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny;
u zmian w budżecie 2010 roku;
u wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości na czas nieokreślony.

Stefan Leon
Kozłowski
lat 47, okręg Kleosin,
tzw. bloki

28 lutego br. odbyło się spotkanie mieszkańców
gminy z przedstawicielami powiatu dotyczące
planów przebudowy skrzyżowania w Juchnowcu
Kościelnym. Uczestniczyli w nim: wójt Krzysztof Marcinowicz, Wiesław Pusz, starosta powiatu białostockiego, Marek Jędrzejewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, podinsp.
Daniel Kołnierowicz, zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Białymstoku.
Starostwo mając na uwadze względy bezpieczeństwa zamierza przystąpić do przebudowy skrzyżowania w Juchnowcu Kościelnym. W ostatnim
czasie doszło na nim do 8 różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Według starostwa i PZD najlepszym rozwiązaniem będzie budowa ronda.
Do niedawna budziło to pewne kontrowersje
wśród mieszkańców, jednak po spotkaniu, rzeczowych argumentach i dyskusji osiągnięto porozumienie. Dla wszystkich: mieszkańców, starostwa i władz gminy najważniejsze okazało się
bezpieczeństwo. Rozwiane też zostały obawy
o los figury Matki Bożej znajdującej się obecnie
na skrzyżowaniu. Zarówno starosta, jak i wójt
zapewniali, iż nie ma planów, ani też potrzeby
przenoszenia jej w inne miejsce – ani projekt,
ani względy bezpieczeństwa tego nie wymagają
i może pozostać tu, gdzie stoi od kilkunastu lat.
Przebudowę skrzyżowania planuje się sfinansować w połowie ze środków powiatu, w połowie
ze środków gminy. Starostwo złoży też wniosek
o dofinansowanie z tzw. „schetynówki”. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest uzyskanie środków rządowych.
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Inwestycji mniej, więcej
Budżet gminy Juchnowiec Kościelny jest wynikiem kompromisu: projekt przygotował poprzedni wójt,
Na ostatniej ubiegłorocznej
sesji Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny uchwalono budżet
gminy na 2011 rok. Przewidziano w nim dochody w wysokości 38 375 181 zł oraz wydatki
w wysokości 42 068 579 zł. Dla
porównania, w budżecie na rok
2008, a więc w połowie poprzedniej kadencji, planowane dochody wynosiły 29 501 945 zł,

Krzysztof Marcinowicz,
wójt Gminy
Juchnowiec Kościelny:
– Za mało dochodów, za dużo wydatków bieżących – tak jednym zdaniem można
skomentować tegoroczny budżet. Zdecydowana większość wydatków
na inwestycje dotyczy
inwestycji rozpoczętych
w poprzednich latach,
które będziemy kontynuować czy też kończyć
w tym roku. W budżecie starczyło środków na
tylko jedno nowe zadanie – budowę kanalizacji
w Solniczkach. Autopoprawki do projektu budżetu mojego poprzednika, a było ich dużo i
dotyczyły głównie wynagrodzeń, miały na celu
znalezienie pieniędzy na
udział gminy w budowie
dróg powiatowych. Przenieśliśmy do rezerwy
1 870 000 zł i o tę kwotę chcemy powiększyć
wydatki na inwestycje.
Nie jest to budżet,
który mnie zadowala.
Mam świadomość, że
będziemy musieli jeszcze doraźnie szukać
środków, choćby na wykup nieruchomości w
chwili uprawomocnienia się decyzji o wypłacie odszkodowania w
związku budową ul. Alberta w Księżynie, ale
nie tylko w tym przypadku.
KWIECIEŃ 2011

zaś wydatki 31 992 058 zł. Jak
nietrudno zauważyć, w ciągu kilku ostatnich lat dochody
gminy wzrosły o blisko 10 milionów zł, zaś wydatki o blisko
11 milionów.
Na inwestycje w bieżącym
roku zaplanowano w budżecie
wydatki w kwocie 9 728 360
zł, w roku 2008 była to kwota
15 930 748 zł.

Planowany na 2011 r. deficyt wyniesie 4 046 398 zł. Ma
być on pokryty przychodami z
kredytów długoterminowych
(3 706 398 zł) oraz wolnych
środków (340 000 zł). Deficyt
w budżecie 2008 roku wynosił
2 490 113 zł i miał być pokryty z
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1 046 735 zł) oraz z wolnych środków (1 443 378 zł).

– Dochody bieżące gminy, u nas
jest to ponad 33 mln zł, zagwarantowane są ustawą o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego – wyjaśnia Anna Jakuć, skarbnik gminy. – Są to dochody własne, dotacje, subwencje, udziały w
podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
Dochód gminy pochodzący
z podatku od nieruchomości

Zadania inwestycyjne planowane w budżecie 2011 r. (w złotych)

* środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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kredytów

Bez planów
zagospodarowania

obecny naniósł 27 autopoprawek
od osób prawnych, czyli firm
i przedsiębiorstw posiadających
osobowość prawną wynosi
4 600 000 zł, od osób fizycznych, czyli z opodatkowania
nieruchomości (budynków i
gruntów nie będących gruntami
rolnymi) oraz z opodatkowania nieruchomości osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 1 471 724 zł. W
związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych do budżetu gminy trafiają również opłaty
wynikające z ustawy o ochronie
przyrody. W naszym przypadku
są to m.in. wpływy związane z
funkcjonowaniem miejskiego
wysypiska śmieci w Hryniewiczach. W tegorocznym planie
to 700 tys. zł. Jest to tzw. dochód znaczony i musi być wykorzystany na cele związane z
ochroną przyrody.
Podobnym,
„znaczonym
dochodem” są środki pochodzące z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu. W tym
roku z tego tytułu planowana
jest kwota 205 tys. zł. Pieniądze te muszą być wykorzystane
na profilaktykę alkoholową.
Znaczącą kwotą w budżecie gminy są też podatki dochodowe od osób fizycznych i
prawnych, czyli udziały w tzw.
PIT i CIT.
– To bardzo ważne, aby
mieszkańcy Gminy Juchnowiec
Kościelny przy wypełnianiu za
2010 rok deklaracji rozliczeniowej PIT 37 i PIT 36 wpisali
faktyczne miejsce zamieszkania
a nie miejsce zameldowania w
przypadku gdy są one różne –
przypomina Anna Jakuć.
Udział w podatku od osób fizycznych, a jest to 36,7%, trafia
do gminy, która jest miejscem zamieszkania podatnika. Warto o
tym pamiętać, w przeciwnym razie część naszych podatków wpłynie do budżetu innej gminy.
– Wysokość wpływów z tego
tytułu jest podawana przez Ministerstwo Finansów, w tym
roku będzie to ponad 8 mln zł
– mówi Anna Jakuć. – Znaczącym wpływem do budżetu gmi-

IV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

ny są też subwencje, czyli środki
pochodzące z budżetu państwa.
Sposób naliczania subwencji
określają odrębne przepisy. Subwencja oświatowa, na przykład, jest uzależniona od ilości
uczniów w szkole.
W tym roku część oświatowa
subwencji wyniesie 9 880 489
zł, zaś planowane wydatki na
oświatę to 15 466 503 zł. Różnicę gmina musi pokryć z własnych dochodów.
Pomoc społeczna też jest dotowana przez budżet państwa w
postaci dotacji na zadania zlecone i własne. Z tego tytułu w
bieżącym roku do budżetu gminy wpłynie kwota 3 112 000 zł
z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i alimentacyjne (zadania
zlecone) i kwota 764 000 zł na
zadania własne (zasiłki celowe,
stałe i dożywianie).
Z dochodów własnych gminy
pokryte zostaną wydatki na kulturę fizyczną, kulturę i biblioteki.
W tym roku na finansowanie
lub dofinansowania zadań dotyczących sportu zleconych do
realizacji stowarzyszeniom, w
budżecie przewidziano kwotę
135 tys. zł. Na kulturę na 2011
rok przeznaczono 208 116 zł,
z czego ok. 100 tys. zł to płace i
ich pochodne, reszta to środki na
działalność. Na bibliotekę i jej
filię zaplanowano 235 375 zł, z
czego wynagrodzenia i pochodne to ok. 180 tys. zł, reszta, czyli ok. 55 tys. zł to środki na ich
działalność. Na zorganizowanie
transportu na terenie gminy zaplanowano kwotę 750 000 zł.
Kwota przeznaczona w budżecie na funkcjonowanie urzędu
gminy to 2 765 670 zł, z czego
wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń to
2 186 430 zł (wydatki na wynagrodzenia wzrosły w czasie ostatnich czterech lat o blisko 500 tys.
zł). Pozostałe 579 249 zł to kwota przeznaczona na zakupy, remonty, usługi, obsługę bankową,
usługi pocztowe, utrzymanie samochodów osobowych wykorzystywanych do usprawnienia pracy urzędu itp. wydatki.

Czwarta w tej kadencji sesja Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny odbyła się 25 lutego 2011 r. Pod głosowanie miały być poddane cztery projekty
uchwał w sprawie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego – obszary planistyczne Hryniewicze wieś, Olmonty
Izabelin, Olmonty Zachód oraz
Olmonty Wschód. Na wniosek
Komisji Rolnictwa i Finansów zo-

stały one zdjęte z porządku obrad. Przewodniczący komisji Jan
Bruczko uzasadniał wniosek koniecznością dokładnego przeanalizowania skarg i protestów wpływających do urzędu w zawiązku z
opracowanymi planami.
W interpelacjach, wnioskach
i zapytaniach radnych poruszana
była sprawa planowanej budowy obwodnicy Księżyna.
Cd. na str. 8.

Na IV sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały
w sprawie:
u zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do Lokalnej Grupy Działania;
u określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
u uchylenia uchwały Nr
XLVIII/347/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia
2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Koplany Kolonia położonej w obrębie geod. Koplany Folwark (obszar planistyczny Koplany
Folwark – Przemysł);
u uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;

u zmiany uchwały Nr XLVI/324/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r. w
sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli, pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form
kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane w 2011 roku;
u zmian w budżecie 2011 roku;
u ustalenia stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dla
których zarządcą jest Wójt Gminy
Juchnowiec Kościelny.

Podjęte na sesji uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu:
u na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr
1492 w miejscowości Olmonty;
u na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa mostu
na przepust wraz z dojazdami na
rzece Niewodnica k/m Koplany w km
2+245,35 w ciągu drogi powiatowej
Nr 1500B na odcinku Księżyno –
Ignatki – Koplany Folwark;
u na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa z rozbudową
drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno – Ignatki”;
u na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa wraz z roz-

budową drogi powiatowej Nr 1483B
Białystok-Juchnowiec-Tryczówka-Wojszki – do drogi 19 Etap I”;
u zmiany uchwały Nr
XXXVI/256/09 RG Juchnowiec
Kościelny z dnia 17 września 2009 r.
w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1497B na odcinku
Juchnowiec Kościelny do końca wsi
Ogrodniczki;
u zmiany uchwały Nr XXXVI/255/09
RG Juchnowiec Kościelny z dnia 17
września 2009 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi powiatowej Nr
1512B na odcinku od drogi powiatowej
Nr 1483B do wsi Zajączki.
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Gmina Juchnowiec Kościelny w

Budżet

Urząd gminy
u Środki pozyskane z funduszy

u Wykonanie budżetu

Unii Europejskiej w latach :

				
2006				
2010
			
plan		
wykonanie		
plan
wykonanie
plan dochodów
po zmianie na 31 grudnia
26 125 904 zł
27 809 952,65 zł
36 100 704 zł
34 614 464,86 zł
plan wydatków
po zmianie na 31 grudnia

32 115 711 zł

u Stan środków na lokacie:
31.12.2006 – 6 274 511,16 zł
31.12.2010 – 3 165 136,61 zł

27 442 485,76 zł

49 095 146 zł

43 767 298,30 zł

u Kredyty i pożyczki:
31.12. 2006
– 569 541,12 zł

31.12. 2010 – 7 012 159,41 zł – w tym na
finansowanie wyprzedzające 352 650,01 zł

Inwestycje
u Zrealizowane w latach 2006-2010
1. Przebudowa dróg gminnych
– 12,61 km
2. Budowa sieci wodociągowej
– 12,53 km
3. Budowa kanalizacji sanitarnej
– 37,29 km
4. Roboty w pasie dróg
powiatowych:
u chodniki w Ignatkach, Juchnowcu Dolnym, Juchnowcu

Kościelnym, Hołowkach Dużych, Tryczówce, Dorożkach
– 5,72 km
u droga Juchnowiec
Kościelny-Stacja Lewickie
– 0,46 km
u droga w Zajączkach (asfaltowanie) – 0,51 km
u droga w Barankach (asfaltowanie) – 0,72 km

u parkingi przy kościele
w Tryczówce i cerkwi
w Kożanach – 1341,4 m2
u utwardzenie nawierzchni drogi Janowicze-Janowicze Kolonia
– 2,408 km
5. Chodnik i ścieżka rowerowa
wzdłuż drogi wojewódzkiej
w Księżynie – 547 m

2006 – 704 821,37 zł
2007 – 182,596,00 zł
2008 – 598 426,30 zł
2009 – 142 053,32 zł
2010 – 607 080,68 zł
u W 2010 roku pozyskano
środki na następujące projekty:
– „Mam szansę” realizowany
przez ZS im. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym;
– „Bajkowe przedszkole” realizowany przez Przedszkole w
Kleosinie;
– „Kubusiowe przedszkole”
realizowany przez SP im. ks.
Michała Sopoćki w Księżynie;
– Szkolenie ratowników OSP
z Gminy Juchnowiec Kościelny.
u W roku 2010 podpisano umowy na refundację inwestycji kanalizacja Biele, Złotniki Rostołty na kwotę 3 951 867 zł oraz
przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Wojszkach na kwotę 349 180 zł. Środki te wpłyną do budżetu gminy w 2011
roku.

u Dokumentacja projektowa realizowana, w przygotowaniu oraz w posiadaniu urzędu gminy wg stanu na 31 grudnia 2010 r.
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u Zatrudnienie
		
		
urząd
gminy

u Koszty utrzymania:
31. 05.2006
etaty
osoby

31. 12.2006
etaty
osoby

31. 12.2010
etaty
osoby

36,75

38

44,00

45

63,90

66*

gminny ośrodek
pomocy społecznej

5,00

5

5,00

5

14,50

15**

biblioteka
publiczna

3,00

3

3,00

3

5,00

5

ośrodek
kultury

1,75

2

2,00

2

1,00

1

RAZEM

46,50

48

54,00

55

84,40

87

*w tym 2 osoby (1,6 etatu) zwolnione z dniem 31 grudnia 2010 r., 2 osoby przebywające na urlopie wychowawczym oraz 2 osoby zatrudnione
na zastępstwo
**w tym 2 osoby (1,75 etatu) zatrudnione na zastępstwo

u Zatrudnienie w poszczególnych referatach urzędu gminy – stan na 31.12.2010 r.
				

etaty osoby				

Wójt, Z-ca Wójta, Skarbnik		
3,0
Referat Organizacyjny Spraw Oświatowych
i Spraw Obywatelskich		
11,3
Referat Inwestycji i Zamówień
Publicznych			
4,0
Referat Finansów Podatków i Budżetu 12,0
Referat Planowania Przestrzennego
4,0

– ciąg dalszy na str. 8. i 9.

3
13
4
12
4

Referat Rolnictwa i Ochrony
Środowiska			
Referat Dróg i Transportu		
Referat ds. promocji i rozwoju
Referat Mienia Komunalnego
Samodzielne stanowisko
Urlopy wychowawcze		

etaty osoby
4,0
12,0
1,0
7,6
3,0
2,0

4
12
1
8
3
2

u Na koniec 2010 roku urząd
gminy posiadał dokumentacje
projektowe na 46 inwestycji
oraz 10 dokumentacji w trakcie przygotowania.
u Na opracowane dokumentacje wydano 1 424 180,30 zł
łącznie. Na dokumentacje będące w przygotowaniu zaplanowano 573 379 zł. Dwie dokumentacje, za które zapłacono
23 900 zł straciły ważność.
u Wartość inwestycji, na które urząd posiada dokumentacje oraz dokumentacje, które
straciły ważność i dokumentacje w przygotowaniu wynosi
109 474 920,40 zł.
u Aby zrealizować wszystkie inwestycje, na które urząd posiada
dokumentacje należy w latach
2010-2013 przeznaczać na nie
po ok. 27 mln zł rocznie.
u Na wszystkie inwestycje zrealizowane w roku 2010 wydano 15 325 265,58 zł.

2006

2010

uURZĄD GMINY
1 640 129 zł*

2 555 920 zł

w tym m.in.:
wynagrodzenia osobowe
1 027 007 zł
1 653 276 zł
wynagrodzenia bezosobowe
24 909 zł
53 492 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne
86 674 zł
135 896 zł
szkolenia pracowników
–
12 413 zł
zakup energii
14 443 zł
16 400 zł
opłaty z tyt. usł. tel. komórkowej
–
18 700 zł
zakup materiałów i wyposażenia
52 502 zł
54 133 zł
podróże służbowe krajowe
1 047 zł
1 865 zł
zakup usług remontowych
8 746 zł
15 912 zł
zakup usług pozostałych
166 049 zł
191 856 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne
12 105 zł
14 296 zł

uGMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
197 099 zł

487 891 zł

w tym m.in.:
wynagrodzenia osobowe
125 688 zł
321 840 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne
8 575 zł
29 369 zł
szkolenia pracowników
–
1 650 zł
zakup energii
2 240 zł
13 531 zł
opłaty z tyt. usł. tel. komórkowej
–
1 895 zł
zakup materiałów i wyposażenia
5 204 zł
6 703 zł
podróże służbowe krajowe
150 zł
990 zł
zakup usług remontowych
452 zł
1 582 zł
zakup usług pozostałych
19 366 zł
19 007 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne
5 508 zł
3 865 zł
*kwoty zaokrąglone do pełnych złotych
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Bez planów
zagospodarowania

Cd. ze str. 5.
Na sesję przybyło kilkanaście
osób, protestujących przeciwko
proponowanemu przez PZDW
przebiegowi obwodnicy. Wójt
Krzysztof Marcinowicz wyjaśnił, że dostrzega problemy związane z tą inwestycją i zależy mu
na tym, aby jak najmniej stracili na niej mieszkańcy, jednak gmina nie ma tu głosu decyzyjnego,
może jedynie przedstawić swoje
stanowisko, co także nie jest łatwe, gdyż oba warianty są oprotestowywane przez mieszkańców.
Wiele pytań radnych i sołtysów dotyczyło budowy i utrzyma-

nia dróg powiatowych. Obecny
na sesji radny powiatowy Walenty Sic powiedział, że naprawy
dróg powiatowych będą dokonywane na bieżąco, a wszystkie
przedstawione podczas sesji sprawy przekaże do powiatu.
Radni 12 głosami przeciw i
przy 3 głosach wstrzymujących
się odrzucili uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Juchnowiec Kościelny oraz
uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Juchnowcu Kościelnym (1 głos
„za”, 6 głosów „przeciw”, 8 radnych wstrzymało się od głosu).

Od początku 2004 r. przestały obowiązywać plany zagospodarowania sporządzone przed
1 stycznia 1995 r.. Prace nad nowymi miejscowymi planami zagospodarowania w naszej gminie
rozpoczęły się w 2009 r. i dotyczyły czterech obszarów planistycznych: Olmonty Izabelin, Olnonty Wschód, Olmonty Zachód i Hryniewicze Wieś o łącznej powierzchni 830 ha. 16 projektantów pracowało nad planami 2 lata. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 600 tys. zł.
– Choć podoba nam się uporządkowana zabudowa, niechętnie stosujemy się do obowiązujących
zasad – mówi Dariusz Markuszewski, kierownik referatu planowania przestrzennego. – Stąd
emocje wokół planów. Plany, przedstawione radzie gminy są przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami, przeszły wszystkie etapy projektowania i konsultacji.
Według Elżbiety Zalewskiej, szefowej zespołu projektantów, w sytuacji bardzo intensywnego
rozwoju naszej gminy zarówno w sferze budownictwa indywidualnego, jak i przedsiębiorstw,
czego od kilku lat jesteśmy świadkami, plan jest niezbędny, aby zachować ład przestrzenny.
– Taki plan, to prezent ze strony gminy dla jej mieszkańców – mówi. – To gmina ponosi koszty zarówno planu, jak i zaprojektowanej w nim infrastruktury. Plan zagospodarowania przestrzennego jest narzędziem wspomagającym rozwój gminy poprzez określenie obowiązujących zasad. Ten
plan będzie realizowany przez lata. To nie jest plan na rok, czy dwa. Dlatego obawy, że gmina będzie musiała ponieść ogromne koszty związane z jego realizacją w krótkim czasie, są nieuzasadnione. Na rozwoju gminy zależy wszystkim, a plan może go wesprzeć – dodaje Elżbieta Zalewska.

Urząd pod lupą
V sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
10 marca br. odbyła się V
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Głównym zagadnieniem, którym zajęli
się radni była analiza sprawozdania Komisji Rewizyjnej z posiedzeń dotyczących działalności
urzędu gminy. Po wysłuchaniu
przewodniczącego komisji Stefana Kozłowskiego, radni zobo-

wiązali wójta do skierowania do
instytucji kontrolnej zawartych w
sprawozdaniu wniosków.

Komisja Rewizyjna VI kadencji od 30.11.2010 r.
do 2.03.2011 r. odbyła 8 posiedzeń. Członkowie komisji stwierdzili nierzetelne informowanie
radnych przez wójta gminy, co miało wpływ na
podejmowane przez nich decyzje, stwierdzili także szereg niejasności dotyczących, m.in.:
u budowy Orlika w Kleosinie – w budżecie
2008 r. przewidziano na ten cel 1 278 000 zł,
w marcu 2008 r. podjęto decyzję o zwiększeniu
zakresu budowy, a w sierpniu podpisano umowę (w oparciu o droższą ofertę) na wykonanie
projektu o wartości kosztorysowej 3,5 mln zł;
u budowy sceny w Kleosinie – kwota pierwotna na jej wykonanie wynosiła 40 tys. zł, a zadanie zrealizowano za 165 tys. zł. Przetarg nie był
ogłoszony na realizację całego zadania, a jedynie
na budowę sceny, zaś oświetlenie i ułożenie polbruku wykonano za kwotę ponad 50 tys. zł bez
przeprowadzenia jakiegokolwiek sondażu rynku.
Całe zadanie realizował ten sam wykonawca;
u przekroczenia wydatków (o 5 300 zł) na wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji GKRPA;
u częstych i w dużej części nieuzasadnionych
wyjazdów służbowych pracowników urzędu,
błędnych zapisów dotyczących wykorzystywania samochodu służbowego i prywatnego przez
wójta, np. w listopadzie 2010 r. wójt korzystał

z samochodu służbowego przez 30 dni pokonując 4 890 km;
u braku działań w sprawie wydania pozwolenia na budowę przez starostwo powiatowe firmom deweloperskim w Ignatkach-Osiedlu, które kolidowały ze wskaźnikami zabudowy na tym
terenie, objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w wyniku czego zamiast 8 000 m2 powierzchni użytkowej mieszkań wybudowano 14 000 m2 bez zapewnienia
warunków dostawy wody. Mimo negatywnej
opinii eksploatatora sieci wodociągowej, wójt
wyraził zgodę na ich podłączenie;
u przedłużenia 8.12.2010 r. umowy najmu do
końca 2011 r. lokalu mieszkalnego w budynku
Szkoły Podstawowej w Bogdankach bez wymaganych dokumentów i ze świadomością, iż w
czerwcu 2011 r. szkoła będzie zlikwidowana;
u nieuzasadnionych wydatków w ramach promocji gminy, m.in. na: usługę gastronomiczną (7
335 zł), tekst hymnu, który nie został przedstawiony radnym do uchwalenia (2 200 zł), tekst literacki
poświęcony ś.p. A. Przewoźnikowi (1 100 zł), zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej (2 500 zł),
zakup masztu teleskopowego (3 417 zł), transmisję mszy św. (1 688 zł), usługę hotelową uczestników Pucharu Polski w „KoluchStyl” (2 700 zł).

Na V sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u udzielenia pomocy rzeczowej
powiatowi białostockiemu
u wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku
2012.

u Dokumentacja projektowa realizowana, w przygotowaniu oraz w posiadaniu urzędu gminy wg stanu na 31 grudnia 2010 r. – ciąg dalszy

Wojewoda Podlaski
odwiedził szkołę w Kleosinie
17 stycznia br. Szkoła Podstawowa w Kleosinie gościła wojewodę podlaskiego Macieja Żywno, komendanta
wojewódzkiego policji podinsp. Igora Parfieniuka, wójta gminy Krzysztofa Marcinowicza. Spotkanie z uczniami
odbyło się po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym
przedstawiciele różnych służb
szczegółowo omawiali działania administracji rządowej w
województwie podlaskim, mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

W tym dniu w uczniowie z
SP w Kleosinie wzięli udział w
zajęciach prowadzonych przez
policjantów, w czasie których
poznawali zasady bezpiecznych
zachowań, mieli też możliwość
obejrzenia policyjnego radiowozu profilaktycznego i a także
pokazu psów tropiących.
Wojewoda zapewnił, że
wszystkie służby są przygotowane do działań, mających na celu
zapewnienie
bezpieczeństwa
dzieciom i młodzieży podczas
tegorocznych ferii zimowych.
Podkreślił jednak, że największymi strażnikami ich bezpieczeństwa są rodzice.

Wojewoda podlaski Maciej Żywno był gościem uczniów SP w Kleosinie

ze str. 6. i 7.

Wybory w Juchnowcu Kościelnym

Wybraliśmy sołtysów
i rady sołeckie
Ustawa
o
samorządzie
gminnym nakazuje wójtowi
zwołanie zebrań wiejskich w
celu dokonania wyboru organów sołectwa nie później niż
6 miesięcy po wyborach rady
gminy. W naszej gminie wybory rozpoczęły się 14 lutego
br. W dwóch miejscowościach
– Lewickie Kolonia i Olmonty
– w przewidzianych terminach
wyboru nie dokonano. Ponowne wybory zaplanowane zostały na 12 kwietnia br.
Sołtys od 1990 roku jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, jaką jest
sołectwo. Jest wybierany przez
stałych mieszkańców sołectwa
na okres czterech lat. Jego działalność wspiera rada sołecka.
Do obowiązków sołtysa należy m.in: reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie
zebrań wiejskich, realizowanie
uchwał rady gminy dotyczących
sołectwa, a także umożliwianie zapoznania się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców, dokonywanie
poboru podatków, uczestniczenie w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady gminy,
jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

SOŁTYSI NOWEJ KADENCJI
Baranki – Stanisław Domaszuk; Biele – Stanisław Pańkowski; Bogdanki
– Krzysztof Urban; Brończany – Bogdan Pućkowski; Czerewki i Kożany
– Bogdan Pruszyński; Dorożki – Roman Szpica; Hermanówka – Antoni
Bućko; Hołówki Duże – Tomasz Gaiński; Hołówki Małe – Urszula Iskra;
Hryniewicze – Elżbieta Stankiewicz;
Horodniany – Jan Świerzbiński; Ignatki
– Barbara Grabowska; Ignatki-Osiedle
– Nina Mancewicz; Janowicze – Adam
Pilecki; Janowicze Kol. – Piotr Kaczyński; Juchnowiec Dolny – Janina Andruk;
Juchnowiec Dolny Kol. – Beata Zimnoch; Juchnowiec Górny – Genowefa
Bańkowska; Juchnowiec Kościelny –
Andrzej Rynkowski; Kleosin – Barbara Ryszkiewicz; Klewinowo – Tadeusz
Zajkowski; Koplany – Tadeusz Lewko; Koplany Kol. – Stefan Olendzki;
Księżyno – Daniel Jopa; Księżyno Kol.
– Maria Zaczeniuk; Lewickie – Teresa
Gałecka; Lewickie-Stacja – Stanisław
Rynkowski; Niewodnica Narg. – Marcin Gołębiewski; Niewodnica Narg.
Kol. – Wiesław Krawczuk; Ogrodniczki – Kazimierz Bieryło; Pańki – Sergiusz Niczyporuk; Rostołty – Marian
Rabiczko; Rumejki – Bożena Matys;
Simuny – Wojciech Sacharzewski; Solniczki – Mariusz Łapiński; Stanisławowo
– Urszula Tarasiuk; Szerenosy – Tomasz Danowski; Śródlesie – Krzysztof Pilch; Tryczówka – Irena Szaruta;
Wojszki – Jan Bruczko; Wólka – Ewa
Bycul; Zajączki – Wiesław Siergiejuk;
Zaleskie – Ignacy Drozdowski; Złotniki – Wiktor Antoniuk.

Wybory w Rumejkach
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Rozpoczął się
narodowy spis powszechny
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań (NSP 2011). Potrwa do 30
czerwca 2011 r. Spisywać się będziemy według stanu na dzień
31 marca 2011 r., godz. 24.00.
Jest to pierwszy spis powszechny
ludności i mieszkań realizowany
od czasu przystąpienia naszego
kraju do Unii Europejskiej.
NSP 2011 obejmuje osoby
stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie
będących mieszkaniami, osoby
nie mające miejsca zamieszkania
i mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i
inne zamieszkane pomieszczenia
nie będące mieszkaniami.
Dane spisowe zostaną zebrane tylko i wyłącznie na formularzach elektronicznych. Od 1
kwietnia do 16 czerwca 2011
r. można dokonać samospisu internetowego korzystając
z formularzy udostępnionych
w bezpiecznym połączeniu sieciowym. Od 8 kwietnia do 30
czerwca 2011 r. spis przeprowadzać będą telefonicznie ankieterzy statystyczni, w tym
samym terminie rachmistrzowie spisowi przeprowadzać
będą wywiady w terenie. Każdy rachmistrz będzie się legitymował specjalnie wydanym
identyfikatorem zawierającym
zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć

Gminne Biuro Spisowe mieści się
w Urzędzie Gminy w Juchnowcu
Kościelnym, ul. Lipowa 10,
tel. 85 713 28 85
Wojewódzkie Biuro Spisowe mieści
się w Urzędzie Statystycznym
w Białymstoku, ul. Krakowska 13
tel. 85 749 77 00
Formularze elektroniczne
i więcej informacji na stronie
www.stat.gov.pl

urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.
Wszystkie dane zebrane w
spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są absolutną tajemnicą statystyczną. Ustawa zobowiązuje do udzielania ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z
prawdą odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności respondenci mogą udzielić odpowiedzi na
pytania dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym,
wyznania, liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych, dotyczące niepełnosprawności.

Harmonogram odbioru
odpadów segregowanych
Drugi czwartek miesiąca:
uKleosin, Ignatki-Osiedle, Horodniany, Kolonia Księżyno;
Drugi piatek miesiąca:
u Śródlesie, Księżyno, Ignatki,
Koplany, Koplany Kolonia,
Brończany;
Trzeci czwartek miesiąca:
u Solniczki,
Stanisławowo,
Niewodnica
Nargilewska,
Niewodnica Nargilewska Kolonia, Lewickie, Lewickie Kolonia, Hryniewicze, Olmonty,
Olmonty-Izabelin;
Trzeci piątek miesiąca:
u Hermanówka,
Rumejki,
Ogrodniczki, Janowicze, JaKWIECIEŃ 2011

nowicze Kolonia, Juchnowiec
Kościelny, Stacja Lewickie,
Juchnowiec górny, Wólka,
Juchnowiec Dolny Kolonia,
Juchnowiec Dolny;
Czwarty czwartek miesiąca:
u Szerenosy, Hołówki Małe,
Hołówki Duże, Simuny, Rostołty, Biele, Klewinowo
Nowe, Klewinowo, Złotniki,
Tryczówka, Baranki, Bogdanki, Dorożki, Pańki, Kożany,
Czerewki, Zaleskie, Zajączki,
Wojszki.
Przetarg na odbiór odpadów
segregowanych w 2011 r. wygrała firma MOP.

Konkursy na dyrektorów ZS
w Kleosinie i Juchnowcu Górnym
Wójt Gminy Juchnowiec
Kościelny, w związku z upływem pięcioletniej kadencji,
ogłosił konkursy na stanowisko dyrektorów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Kleosinie
oraz Zespołu Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu
Górnym. Do konkursu mogą
przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, a także osoby nie będące nauczycie-

lami. Szczegółowe wymagania
wobec kandydatów oraz wykaz dokumentów niezbędnych
przy składaniu ofert znajdują
się w ogłoszeniach o konkursach zamieszczonych na stronie internetowej urzędu gminy
(www.juchnowiec.gmina.pl).
Terminy składania ofert: ZS w
Kleosinie do 18 kwietnia 2011
r., ZS w Juchnowcu Górnym do
29 kwietnia 2011 r.

Przekażmy 1% podatku
– to nic nie kosztuje
Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać organizację pozarządową, a 1%
naszego podatku wesprze jej
działania. Wesprzeć w ten sposób możemy każdą fundację,
czy stowarzyszenie, pod warunkiem, że posiadają ono status
organizacji pożytku publicznego. Warto zastanowić się na co
chcemy przeznaczyć nasz 1%.

Choć na terenie gminy nie mamy zarejestrowanej
żadnej organizacji pożytku publicznego, to w naszym regionie jest wiele cennych inicjatyw, które możemy wesprzeć.
Więcej informacji, a także lista organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie:
www.pozytek.gov.pl

Pamiętajmy o wymianie
dowodów osobistych
W tym roku tracą ważność
pierwsze plastikowe dowody
osobiste wydane 10 lat temu.
Obowiązek wymiany spoczywa na ich właścicielach. Od początku roku mieszkańcy Gminy
Juchnowiec Kościelny wymienili blisko 100 dowodów.
Żeby wymienić dowód, trzeba zgłosić się do urzędu gminy
miesiąc przed upływem termi-

nu ważności – dowody po upływie terminu ważności są automatycznie unieważniane przez
system i nie będą mogły pełnić
roli dokumentu tożsamości.
Może to powodować kłopoty
w urzędzie czy banku. Za brak
ważnego dowodu grozi także
kara grzywny oraz ograniczenia wolności. Nowy dokument
wydawany jest bezpłatnie.

Komunikat policji
Posterunek policji w Juchnowcu Górnym informuje, iż w toku
prowadzonych czynności znaleziono następujące przedmioty
pochodzące z kradzieży:
u 2 podkaszarki elektryczne,
u strug elektryczny
u ładowarkę z kablem
u 2 piły elektryczne
u przetwornik napięcia
u butlę gazową
u reduktor gazowy z przewodem
u walizkę z zawartością (wkrętar-
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ki, baterie, ładowarki)
u prostownik
u linkę
u nożyce ogrodowe.
Osoby, którym w zaginęły ww.
przedmioty proszone są o kontakt: Wydział do walki przeciwko
mieniu KM Policji w Białymstoku, Mirosław Krukowski – tel.
85 670 24 84 lub posterunek policji w Juchnowcu Górnym – tel.
85 719 60 97.
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Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek:

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek:

1. Nr 283/11 o pow. 0,0985 ha, KW BI1B/00042087/7, obręb geod. 17 – Juchnowiec Kościelny
– cena wywoławcza 70.987,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 7.100,00 zł.
Ww. działka ma kształt foremny i przylega do drogi gruntowej, w której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna. Obecnie jest ona gruntem niezagospodarowanym, fragmentarycznie porośniętym kilkuletnim samosiewem liściastym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny - części obrębu geod. Juchnowiec Kościelny,
zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/210/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2005 r. działki
te przeznaczone są pod zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zakładami usługowymi wraz z
urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.
2. Nr 305/2 o pow. 0,1222 ha, KW BI1B/00056010/8, obręb geod. 16 – Juchnowiec Dolny
– cena wywoławcza 87.994,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 8.800,00 zł.
3. Nr 305/5 o pow. 0,1008 ha, KW BI1B/00056010/8, obręb geod. 16 – Juchnowiec Dolny
– cena wywoławcza 72.637,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 7.270,00 zł.
4. Nr 305/6 o pow. 0,1249 ha, KW BI1B/00056010/8, obręb geod. 16 – Juchnowiec Dolny
– cena wywoławcza 100.198,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 10.020,00 zł.
Ww. działki są niezagospodarowanym gruntem, posiadającym dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Juchnowiec Dolny gmina Juchnowiec Kościelny, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/235/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28
czerwca 2005 r. działki te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych dla środowiska.
Na powyższe działki organizowane były dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 15.10.2010 r.
i 26.11.2010 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zbywane nieruchomości wolne są od zobowiązań i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny 20 kwietnia 2011 roku
o godz. 10.00 – Juchnowiec Kościelny, o godz. 11.00 – Juchnowiec Dolny.

1. Nr 716/9 o pow. 0,0276 ha, KW BI1B/00068221/7, obręb geod. 37 – Wojszki – cena wywoławcza 5.299,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 530,00 zł.
2. Nr 914/3 o pow. 0,0599 ha, KW BI1B/00068221/7, obręb geod. 37 – Wojszki – cena wywoławcza 10.181,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 1.020,00 zł.
3. Nr 914/4 o pow. 0,0742 ha, KW BI1B/00068221/7, obręb geod. 37 – Wojszki – cena wywoławcza 12.539,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 1.260,00 zł.
4. Nr 915/40 o pow. 0,0699 ha, KW BI1B/00068221/7, obręb geod. 37 – Wojszki – cena wywoławcza 11.830,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 1.190,00 zł.
Ww. działki są niezabudowane, położone na skraju niewielkiego skupiska domków letniskowych nad rzeką
Narew w otoczeniu gruntów leśnych i rolnych. Działka o nr geod. 716/9 porośnięta jest gęstym ok. 20-letnim
lasem sosnowym, natomiast działki o nr geod. 914/3, 914/4 i 915/40 leżą na podmokłym terenie w niewielkiej odległości od koryta rzeki.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Wojszki gminy
Juchnowiec Kościelny, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/143/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30
kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 138, poz. 1371) działki te przeznaczone są pod zabudowę rekreacji
indywidualnej.
5. Nr 386/1 o pow. 0,0548 ha, KW BI1B/00047727/1, miejscowość Śródlesie, obręb geod. 23
– Księżyno Kolonia – cena wywoławcza 131.298,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium
13.130,00 zł.
Ww. działka jest niezabudowana, położona pośród zabudowy jednorodzinnej i usługowej, przy drodze asfaltowej Białystok-Juchnowiec Kościelny. Na północy przylega do ulicy Brzozowej o nawierzchni z polbruku z
chodnikami, w której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa.
Działka ta nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GJK z dnia 28.04.2006 r. obszar ten oznaczony jest jako tereny wielofunkcyjnego rozwoju. Na ww. działce Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ustalił
warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z możliwością lokalizacji funkcji usługowej.
Na powyższe działki organizowane były dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 14.10.2010 r.
i 25.11.2010 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zbywane nieruchomości wolne są od zobowiązań i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny 19 kwietnia 2011 roku
o godz. 10.00 – Wojszki, o godz. 11.00 – Śródlesie.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium (odrębnie na każdą działkę) w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w kasie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – BS Juchnowiec
68807400030000166120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu. Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia
dokonania wpłaty przez komisję przetargową, najpóźniej 14 kwietnia 2011 roku (uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. urzędu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu).
Osoby przystępujące do przetargu, pozostające w związku małżeńskim, w celu nabycia nieruchomości do
majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka,
na nabycie takiej nieruchomości (oświadczenie z podpisem uwierzytelnionym przez notariusza) lub złożyć
własnoręczny podpisu w siedzibie Urzędu Gminy.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. W momencie zwrotu wadium zostaną naliczone należne
odsetki w wysokości obowiązującej dla konta depozytowego i potrącone prowizje bankowe.
Wadium przepada na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpi w
wyznaczonym terminie do podpisania umowy notarialnej.
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny może zlecić geodezyjne wznowienie granic na koszt nabywającego.
Pracownik tut. urzędu wskazywać będzie na miejscu położenie poszczególnych działek 8 kwietnia 2011 r.
w godz. 9.30 – 10.00 – poz. 1, w godz. 10.15 – 10.45 – poz. 2-4.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego tut. urzędu
pod nr tel. 85 719 66 79.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie urzędu gminy
24 marca br. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących
własniść Gminy Juchnowiec Kościelny przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie geodezyjnym Księżyno Kolonia.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 85 719 66 79.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż:
działki nr 378/1 o pow. 0,7939 ha, KW BI1B/00051294/7, obręb geod. 37 – Wojszki – cena wywoławcza 200.000,00 zł (zwolniona z podatku VAT), wadium 20.000,00 zł.
Działka zabudowana jest murowanym budynkiem poszkolnym i murowanym budynkiem gospodarczym, ma kształt
zwarty i położona jest na północnym skraju zabudowy siedliskowej wsi Wojszki. Na zachodzie działka przylega do
asfaltowej drogi do wsi Rzepniki, a na południu do drogi żwirowej do wsi Ryboły. Posiada dostęp do rozprowadzonych na przyległym terenie sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
W zachodniej części nieruchomość zabudowana jest murowanym parterowym budynkiem poszkolnym z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy wynosi 220 m2, zaś powierzchnia użytkowa 260 m2. Budynek
ten został wybudowany ok. 50 lat temu i jest od lat wyłączony z użytkowania. Budynek jest częściowo zdewastowanym i wymaga kapitalnego remontu.
Budynek gospodarczy jest parterowy, murowany z cegły pełnej, na betonowym fundamencie. Dach budynku drewniany jednospadowy z desek, pokryty papą. Budynek jest obustronnie otynkowany i posiada betonowe posadzki. Powierzchnia zabudowy wynosi 92 m2, zaś powierzchnia użytkowa 80 m2. Budynek jest bardzo zużyty i zdewastowany.
Działka ta nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny, zatwierdzonym
uchwałą Nr XXII/176/2000 Rady Gminy z dnia 20.12.2000 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr
XXX/313/2006 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28.04.2006 r. wyceniana działka położona jest na
terenach skupionego osadnictwa wiejskiego z możliwością zmiany funkcji na rekreacyjną oraz na terenach
wielofunkcyjnego rozwoju.
Zbywana nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium (odrębnie na każdą działkę) w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w kasie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – BS Juchnowiec
68807400030000166120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu. Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia
dokonania wpłaty przez komisję przetargową, najpóźniej 13 kwietnia 2011 roku (uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. urzędu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu).
Osoby przystępujące do przetargu, pozostające w związku małżeńskim, w celu nabycia nieruchomości do
majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka,
na nabycie takiej nieruchomości (oświadczenie z podpisem uwierzytelnionym przez notariusza) lub złożyć
własnoręczny podpisu w siedzibie Urzędu Gminy.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. W momencie zwrotu wadium zostaną naliczone należne
odsetki w wysokości obowiązującej dla konta depozytowego i potrącone prowizje bankowe.
Wadium przepada na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpi w
wyznaczonym terminie do podpisania umowy notarialnej.
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny może zlecić geodezyjne wznowienie granic na koszt Nabywającego.
Pracownik tut. urzędu wskazywać będzie na miejscu położenie poszczególnych działek w dniu 7 kwietnia
2011 r. w godz. 10.30-11.00 – poz. 1-4, w godz. 11.45-12.15 – poz. 5.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego tut. urzędu
pod nr tel. 85 719 66 79.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny 18 kwietnia 2011 roku
o godz. 10.00
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w kasie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub na
konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – BS Juchnowiec 68807400030000166120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu. Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia
dokonania wpłaty przez komisję przetargową, najpóźniej 12 kwietnia 2011 roku (Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. urzędu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu).
Osoby przystępujące do przetargu, pozostające w związku małżeńskim, w celu nabycia nieruchomości do
majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka,
na nabycie takiej nieruchomości (oświadczenie z podpisem uwierzytelnionym przez notariusza) lub złożyć
własnoręczny podpisu w siedzibie Urzędu Gminy.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. W momencie zwrotu wadium zostaną naliczone należne
odsetki w wysokości obowiązującej dla konta depozytowego i potrącone prowizje bankowe.
Wadium przepada na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpi w
wyznaczonym terminie do podpisania umowy notarialnej.
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny może zlecić geodezyjne wznowienie granic na koszt Nabywającego.
Pracownik tut. urzędu wskazywać będzie na miejscu położenie działki w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godz.
1000
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego tut. urzędu
pod nr tel. 85 719 66 79.
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Zapraszamy młodzież zamieszkałą na terenie gminy
Juchnowiec Kościelny do spędzenia części wakacji we Francji
na spotkaniu młodzieży z Polski, Niemiec, Francji i Czech.
Spotkanie odbędzie się w dniach 7-14 sierpnia 2011 r. w Plouhinec.

Początek kadencji dał mi możliwość – z racji na wybory sołtysów i rad sołeckich – spotkania
się z mieszkańcami wszystkich
wsi. Skrzętnie z tego skorzystałem odwiedzając każde sołectwo
i bardzo to sobie cenię. To ważne doświadczenie. Na zebraniach
zgłaszano wiele wniosków, próśb,
sugestii, propozycji. Wszystkie
były jak najbardziej zasadne, jednak mimo najszczerszych chęci
nie wszystkie uda się zrealizować.
To się wiąże, przede wszystkim z
finansami – mimo że nie jesteśmy
gminą biedną. Tu potrzebujemy
czasu i cierpliwości – wszyscy, ja
również.
Pierwszy kwartał roku przyniósł spore zmiany w urzędzie
gminy. Od 24 lutego nie mam zastępcy. Udało się, w miarę spokojnie, zmniejszyć zatrudnienie o
ponad 5 procent. Nie musiałem
podejmować trudnych decyzji o
zwolnieniach. Niektórym osobom
kończyły się umowy na czas określony, inne mogłem przesunąć na
zwalniane etaty. No i najważniej-

sza rzecz – to, czego brak był najbardziej odczuwalny. Na początku
kwietnia udało się zatrudnić sekretarza gminy. Po czterech latach na
to stanowisko wróciła do nas Teresa Rudzik.
Myślę, że kolejną istotną rzeczą, którą próbuję robić i która powoli się udaje jest zmiana, że tak
powiem, mentalności urzędników.
Po to są kierownicy, żeby podejmować samodzielnie decyzje. Nie
wszystko zależy od wójta, choć,
oczywiście, wójt za wszystko odpowiada. Ale to nie koniec zmian
w urzędzie. W najbliższych trzech
miesiącach czeka nas poważna reorganizacja.
Ale urząd, oczywiście to nie
wszystko. W tej chwili pewnym
priorytetem jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie. Jej
stan jest, delikatnie mówiąc, niezadowalający. Cieszę się, że udało
się wygospodarować spore pieniądze na drogi powiatowe, których
mamy ponad 120 km, a są w fatalnym stanie.
Krzysztof Marcinowicz

Warunki uczestnictwa: u wiek 14-17 lat u dobra umiejętność pływania
(potwierdzona kartą pływacką lub oświadczeniem rodziców) u znajomość
języka obcego (francuski, niemiecki, angielski lub czeski)umożliwiająca
porozumiewanie się u dobra opinia o uczniu wystawiona przez dyrektora
szkoły, potwierdzająca m.in. wyniki w nauce, zachowanie, pracę społeczną
u posiadanie ważnego paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego
(ważny min. 3 miesiące w dniu wyjazdu) u uiszczenie opłaty w wysokości
120 € i 500 zł (odpłatność może ulec zmianie).
Zapisy do 13.05.2011 r.: sekretariat UG Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10
Szczegółowe informacje: Beata Cylwik, tel. 509 246 117

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
według stanu na 8.04.2011 r.

u „Odbiór odpadów posegregowanych
z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny
od 01.02.2011 r. i do 31.01.2012 r.”; Nr
IZP.271.1.2011; ilość ofert – 3
– Umowa Nr IZP.272.1.2011 z dnia
31.01.2011r z Mobilną Obsługą Przedsiębiorstw Jarosław Tarachoń Spółka
komandytowa, 15-482 Białystok, ul. Fabryczna 1 lok. 419.
– okres realizacji przedmiotu umowy: 01
lutego 2011 roku – 31 styczna 2012 r .
– wartość zamówienia: odbiór posegregowanych odpadów frakcji PET, szkło,
makulatury w workach oraz pojemnikach typu PA-1100 będących własnością
gminy – 4 860 zł miesięcznie ryczałtem.
u „Odbiór odpadów zmieszanych z
terenu Gminy Juchnowiec Kościelny
od 01.02.2011 r. i do 31.01.2012 r.”; Nr
IZP.271.2.2011; ilość ofert - 3
– Umowa Nr IZP.272.2.2011 z dnia
31.01.2011 r. z Mobilną Obsługą Przedsiębiorstw Jarosław Tarachoń Spółka
komandytowa, 15-482 Białystok, ul. Fabryczna 1 lok. 419.

– okres realizacji przedmiotu umowy:
1 lutego 2011 roku – 31 stycznia 2012
roku.
- wartość zamówienia:
a) wywóz 1 m3 odpadów zmieszanych
(komunalnych) – 56,16 zł brutto/m3
b) dzierżawa pojemnika typu PA-1100 –
1,08 zł brutto miesięcznie/1 szt.
c) dzierżawa pojemnika typu KP-7 – 1,08
zł brutto miesięcznie/1 szt.
u „Obsługa geodezyjna Gminy Juchnowiec Kościelny w 2011 roku”; Nr
IZP.271.5.2011; ilość ofert – 8
– Umowa Nr IZP.272.3.2011 z dnia
10.03.2011r z Geodezyjne Usługi – Kozak Antoni, Brończany 24, 16-061 Juchnowiec Kościelny
– okres realizacji przedmiotu umowy:
od dnia podpisania do dnia 31 grudnia
2011 r.
– wartość zamówienia: 189 763 zł.
u „Budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Solniczki”; Nr IZP.271.3.2011; liczba ofert – 8
Etap wyboru najkorzystniejszej oferty.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY od 14.12.2010 r. do 30.03.2011 r.
u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
u w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
u w sprawie zmiany Zarządzenia nr 380/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 04.11.2010r., dotyczącego przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy
Juchnowiec Kościelny, położonych w obrębie 16 – Juchnowiec Dolny, 18 – Kleosin i 37 – Wojszki.
u w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność
Gminy Juchnowiec Kościelny, położonych w obrębie 18
- Kleosin
u w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
u w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
u w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora
Ośrodka Kultury w Gminie Juchniowiec Kościelny
u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
u w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
u w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonej obrębie 21 – Koplany Folwark.
u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
u w sprawie opracowania planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r.
u w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Izabelin
u w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Hryniewicze – obszar planistyczny Hryniewicze Wieś
u w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowe-
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go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Wschód
u w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
u w sprawie pobierania opłat za dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Juchnowiec Kościelny a
stanowiących drogi wewnętrzne
u w sprawie zmiany zarządzenia Nr 357/10 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie
przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy juchnowiec kościelny, położonych obrębie 12 – Ignatki i 39 – Złotniki
u w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonej w obrębie 37 – Wojszki
u w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
u w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich
dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
u w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2011 r.
u w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu
ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Gminy Juchnowiec Kościelny
u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
u w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22.02.2011r. w
sprawie warunków przeprowadzenia konkursu ofert na
wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi
brokerskie dla Gminy Juchnowiec Kościelny
u zmieniające zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty
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– obszar planistyczny Olmonty Izabelin
u w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali
mieszkalnych, wchodzacych w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Juchnowiec Kościelny
u w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Juchnowiec Kościelny, położonej w obrębie 23
– Księżyno Kolonia
u w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
wizji lokalnej na działkach nr 337/2, 58/2, 59, 60 w obrębie geod. Hryniewicze, gm.Juchnowiec Kościelny.
u zmieniające zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.12.2011 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Ośrodka Kultury
w Gminie Juchnowiec Kościelny (dotyczy sprostowania
daty wydania zarządzenia)
u w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali
użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Gminy Juchnowiec Kościelny dla Zespołu Szkół w Kleosinie i Szkoły Podstawowej w Księżynie
u w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali
użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Gminy Juchnowiec Kościelny dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym
u w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.
u w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 r.
u w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

