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Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny
Zbliżamy się do końca kadencji. Naturalne jest, że
próbujemy ją podsumowywać. Ja także. I to na dwa
sposoby: jako mieszkaniec gminy, ale i jako jej wójt.
Każdy z nas patrzy na nią subiektywnie i nic w tym złego
– mamy prawo do własnego zdania, ważne tylko, abyśmy
to zdanie opierali na faktach.
Przez cztery lata, również za pośrednictwem Biuletynu
i Informatora Budżetowego, starałem się rzetelnie informować Państwa o tym, co dzieje się w gminie Juchnowiec Kościelny: w budżecie, inwestycjach, w urzędzie.
Wierzę, że zaowocowało to większą wiedzą Państwa na
temat działania samorządu, a także sprawiło, że coraz bardziej identyfikujecie się
z gminą, w której mieszkacie, że coraz bardziej czujecie się jej gospodarzami.
Szanowni Państwo, w tym numerze Biuletynu pokusiliśmy się o skromne podsumowanie mijającej kadencji. Wam pozostawiam jej ocenę, a sobie pozwolę
na rzecz najprzyjemniejszą – podziękowania.
Szczerze dziękuję wszystkim, którzy cztery lata temu dali mi szansę pokierowania gminą Juchnowiec Kościelny. To była kadencja trudna, wypełniona ciężką
pracą, ale też bardzo owocna. Starałem się nie zawieść Państwa zaufania.
Dziękuję tym, z którymi miałem przyjemność współpracować: radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy i podległych jednostek, a także przedsiębiorcom z terenu gminy i wszystkim mieszkańcom.
Dziękuję, że mogłem i nadal mogę na Was liczyć.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Podsumowanie kadencji
wypada całkiem dobrze
Cztery lata temu, 27 listopada 2010 roku nowo wybrani radni gminy Juchnowiec Kościelny na pierwszej sesji rady
gminy złożyli uroczyste ślubowanie. 12 dni później, 9 grudnia,
podczas drugiej sesji rady gminy
ślubowanie złożył nowy wójt
Krzysztof Marcinowicz. Nowo
wybrani radni i nowo wybrany
wójt rozpoczęli pracę w kolejnej, czteroletniej kadencji.

W radzie gminy sześciu radnych zasiadło po raz pierwszy, pięciu powtórzyło ostatnią kadencję,
a czterech zostało wybranych ponownie po czteroletniej lub dłuższej przerwie. W swoim pierwszym wystąpieniu wójt Krzysztof
Marcinowicz powiedział: „Bez
względu na to, kto na kogo głosował, kto kogo popierał, teraz
musimy wspólnie służyć mieszkańcom naszej gminy. Wszyscy

– ja, panie i panowie radni, sołtysi – musimy pamiętać, że wybrano nas nie po to, żeby nam
służono, ale żebyśmy my wspólnie służyli innym. Żebyśmy patrzyli nie przez pryzmat potrzeb
pojedynczych miejscowości, ale
całej gminy, dobra wszystkich
mieszkańców. Wierzę, że będzie
to przyświecało naszej pracy”.
Po czterech latach podsumowujemy to, co udało się zrobić i

zastanawiamy się nad tym, co i
dlaczego się nie udało. Bilans wypada całkiem dobrze. Co więcej – gmina Juchnowiec Kościelny w ostatnich czterech latach jest
bardzo dobrze oceniana przez zewnętrznych, profesjonalnych analityków. O tym, czego udało nam
się wspólnie dokonać i jak jesteśmy postrzegani piszemy na kolejnych stronach naszego biuletynu. Ostatniego w tej kadencji.
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Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

15 lipca 2014 r. odbyła się
XXXVIII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Na sesji był obecny dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jedrzejewski. Omówił on
stan dróg powiatowych na terenie gminy, a także możliwości
powiatu w zakresie ich remontów i przebudowy.
Wójt gminy Krzysztof Marcinowicz przedstawił informację na temat pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje
gminne.
Podjęte uchwały:

u w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w
Kleosinie
u w sprawie członkostwa Gminy Juchnowiec Kościelny w Lokalnej Grupie
Działania – Puszcza Knyszyńska
u w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
u w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych dróg wewnętrznych
usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Juchnowiec Dolny oznaczonych
nr geod. 312/9 o szer. pasa drogowego
10m oraz nr geod. 313/1 o szer. pasa
drogowego 6 m
u zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
u w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości i udzielenie bonifikaty
u w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.
u w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec
Kościelny na lata 2014-2017 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego –
dokumentacja projektowa na budowę
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr
1483B w miejscowości Lewickie
u w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Hryniewicze – obszar planistyczny
Hryniewicze Wieś

18 sierpnia 2014 r. odbyła się
XXXIX nadzwyczajna sesja
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Na sesji podjęto uchwały wynikające z konieczności wprowadzenia autopoprawki do budżetu związanej z realizacją projektu
przygotowania gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizacji zintegrowanych
projektów terytorialnych.
Podjęte uchwały:

u w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.;
u w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec
Kościelny na lata 2014-2017 wraz z
prognozą długu i spłat zobowiązań na
lata 2014-2024;

16 września 2014 r. odbyła się
XL sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Wójt Krzysztof Marcinowicz
poinformował m.in., iż od ostatniej sesji podpisano umowy na
rozbudowę sieci wodociągowej
we wsi Złotniki, budowę sieci
wodociągowej we wsi Ignatki i
Księżyno, na zaprojektowanie i
budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
ul. Wesołej w Olmontach, wykonanie otworu studziennego nr 4
i rekonstrukcji studni nr 2A oraz
zwiększenie zasobów eksploatacyjnych komunalnego ujęcia
wód podziemnych w Kleosinie,
na dostawę średniego nowego
wozu strażackiego dla jednostki
OSP w Juchnowcu Dolnym. Ponadto poinformował, iż w okresie między sesjami wydano 21
zarządzeń w tym 4 wewnętrzne, które dotyczyły m.in.: zmian
w budżecie gminy na 2014 r.,
rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Lewickie i Lewickie-Kolonia
– obszar planistyczny „Lewickie
produkcja”, powołania Gmin-
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nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Juchnowcu Kościelnym,
zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec
Kościelny. Podziękował też za
udział sołectw w festynach organizowanych na terenie gminy
oraz w zmaganiach w ramach
spartakiady gminnej. Poinformował również, że od 15 września 2014 r., kursują busy linii 200, 201 i 202 i w związku
z tym do końca grudnia będą
zbierane informacje na temat
funkcjonowania komunikacji w
celu ewentualnego wprowadzenia korekt godzin i tras.
Przewodnicząca Bożena Jakończuk omówiła pracę poszczególnych komisji Rady Gminy. Od ostatniej sesji radni m.in.
zapoznali się z polityką wodno-ściekową w gminie Juchnowiec Kościelny, analizowali ściągalność podatków i opłat
za I półrocze 2014 r., zapoznali się z działalnością niepublicznego przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach-Osiedlu, a także
kontrolowali Referat Finansów,
Podatków i Budżetu w zakresie
przychodów i rozchodów gminy na 30.06.2014 r., oraz wydatki na utrzymanie środków transportowych.
W dalszej części obrad wójt
przedstawił informację na temat przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, a skarbnik Anna Jakuć omówiła
realizacji budżetu (Zarządzenie
Nr ORG.0050.401.2014 Wójta
Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
za I półrocze 2014r. znajduje się
na stronie internetowej w Biule-

tynie Informacji Publicznej Gminy Juchnowiec Kościelny).
Podjęte uchwały:

u w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania w wyborach do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawa
oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
u w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny
u w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości
u w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
u w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi
dzierżawcami
u w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym
u w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym
u w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
w sprawie zabezpieczenia środków
niezbędnych na realizacje ww Projektu
w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o
przyznaniu dofinansowania
u w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Lewickie i Lewickie-Kolonia – obszar planistyczny „Lewickie produkcja”
u w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.
u w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024
u w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny
do realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa drogi gminnej nr 106771B
Etap I”
u w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym
u w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Punkt Przyjęć Interesantów w Juchnowcu Górnym
przy ul. Szkolnej 1 – tel. 85 719 60 97 w godzinach dyżuru
(wszystkie środy 16.00-18.00 i wszystkie czwartki 10.00-13.00).
Komisariat Policji w Łapach, ul. Główna 5
– tel. 85 715 82 12 (dyżurny).
Komisariat Policji IV w Białymstoku, ul. Słowackiego 1
– tel. 85 670 21 65 (dzielnicowy), tel. 85 670 32 44 (dyżurny).
Numery policyjnych telefonów zaufania: 85 670 27 37, 85
670 28 00, 800 156 032
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Zaliczono nas do czołówki gmin
dynamicznie się rozwijających
Koniec kadencji to pora podsumowań dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.
dla gminy Juchnowiec Kościelny
również. Na kolejnych stronach
biuletynu staraliśmy się rozliczyć
efekty naszej – radnych, urzędników i wójta – czteroletniej pracy.
Przedstawiamy same fakty, starając się unikać komentarzy, które
mogą być subiektywne. Wnioski
wyciągniecie Państwo sami. Jednak najpierw pozwolimy sobie
przedstawić informacje pochodzące z niezależnego opracowania, jakim jest raport podsumowujący działalność lokalnych
władz przygotowany przez zespół doradców ekonomicznych
firmy Curulis wraz z samorządowym pismem „Wspólnota”.
Autorzy raportu postawili
sobie za cel pokazanie wielowymiarowych zmian jakie zaszły
od ostatnich wyborów, a które

wpłynęły na rozwój jednostek
samorządowych. Powstał on w
oparciu o wskaźniki prezentujące potencjał finansowy, gospodarczy, infrastrukturalny i społeczny poszczególnych gmin.
W aspekcie finansowym brano pod uwagę m.in. dynamikę
zmian dochodów z podatków i
opłat lokalnych, udział dochodów z budżetu Unii Europejskiej do dochodów ogółem, czy
też dynamikę zmian kosztów
administracyjnych. W tym celu
wykorzystywano dane z Ministerstwa Finansów.
W obszarze szeroko pojętej gospodarki zwracano uwagę
na dynamikę zmian liczby podmiotów gospodarczych z podziałem na branże czy też zmianę liczby osób bezrobotnych.
Kolejnym obszarem badań
były zmiany w zakresie infrastruktury. Analizowano sześć

wskaźników dotyczących sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej
i gazowej.
Czwartym obszarem badań
był aspekt społeczny. Do zbadania jakości życia posłużono
się wskaźnikami, na które władze lokalne miały wpływ podczas kadencji. Były to m.in.:
dynamika zmiany liczby ludności, zmiana liczby miejsc w
przedszkolach podległych jednostkom samorządu, dynamika zmiany liczby książek w
bibliotece, czy średniej wartości wypłacanych świadczeń rodzinnych.
Na podstawie analizy wymienionych obszarów działalności samorządów stworzono
rankingi w kategoriach: gmin
turystycznych, gmin przemysłowo-usługowych, trzy rankingi gmin rolniczych w zależności od dochodu na mieszkańca
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oraz ranking miast na prawach
powiatu. Całość zmyka ranking ogólny prezentujący pozycję wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
Gmina Juchnowiec Kościelny znalazła się na 7. miejscu w
rankingu gmin przemysłowousługowych o największych
zmianach w poziomie rozwoju
w latach 2010-2013. Wyprzedza nas tylko: Brwinów (woj.
mazowieckie), Wielka Wieś
(woj. małopolskie), Kobierzyce (woj. dolnośląskie), Niepołomice (woj. małopolskie), Suwałki (woj. podlaskie) i Stara Biała
(mazowieckie).
W rankingu ogólnym Gmina Juchnowiec Kościelny zajmuje 22. miejsce na na 2497
gmin.
Pełny raport oraz ranking znajduje się na stronie:
www.curulis.pl

Ranking ogólny gmin o największych zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010-2013
Pozycja
w kraju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nazwa		
jednostki 		
Linia 		
Wielka Wieś
Kobierzyce
Niepołomice
Suwałki 		
Cedry Wielkie
Brwinów 		
Oleszyce 		
Karpacz 		
Brzeżno 		
Jaworze 		
Gromnik 		
Rudnik 		
Świętajno 		
Stara Biała 		
Jarosław 		
Orły 		
Jordanów Śląski
Cyców 		
Witnica 		
Gnojnik 		
Juchnowiec
Kościelny
Bałtów 		
Niedrzwica Duża
Besko 		
Kaźmierz 		
Uścimów 		
Rąbino 		
Subkowy 		
Jednorożec

Dochód Województwo
Typ		
na osobę					
4 442 zł pomorskie 		
Gmina wiejska
2 872 zł małopolskie
Gmina wiejska
5 957 zł dolnośląskie
Gmina wiejska
3 592 zł małopolskie
Gm. miejsko-wiejska
3 565 zł podlaskie 		
Gmina wiejska
3 741 zł pomorskie 		
Gmina wiejska
4 625 zł mazowieckie
Gm. miejsko-wiejska
3 880 zł podkarpackie
Gm. miejsko-wiejska
6 952 zł dolnośląskie
Gmina miejska
4 056 zł zachodniopomorskie Gmina wiejska
2 848 zł śląskie 		
Gmina wiejska
3 322 zł małopolskie
Gmina wiejska
3 402 zł śląskie 		
Gmina wiejska
3 466 zł warmińsko-mazurskie Gmina wiejska
3 382 zł mazowieckie
Gmina wiejska
2 630 zł podkarpackie
Gmina wiejska
2 913 zł podkarpackie
Gmina wiejska
2 590 zł dolnośląskie
Gmina wiejska
4 249 zł lubelskie 		
Gmina wiejska
3 253 zł lubuskie 		
Gm. miejsko-wiejska
3 062 zł małopolskie
Gmina wiejska

Pozycje w obszarach
FIN
GOSP INF
68
500
206
129
184
267
197
317
286
360
53
77
59
148
276
27
574
219
40
1 060 4
326
209
470
282
175
398
290
39
531
500
489
44
925
177
118
167
134
484
692
305
254
514
201
534
271
300
550
626
149
241
986
307
14
119
290
1 055
256
761
149
1 326 98
16

2 755 zł
3 524 zł
3 016 zł
3 580 zł
3 371 zł
3 477 zł
3 541 zł
4 171 zł
3 768 zł

222
170
732
436
210
190
435
166
499

podlaskie 		
świętokrzyskie
lubelskie 		
podkarpackie
wielkopolskie
lubelskie 		
zachodniopomorskie
pomorskie 		
mazowieckie

Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska

442
845
65
663
446
789
216
950
234

171
79
370
203
65
497
78
83
620

SPOŁ
55
318
99
529
546
234
2
132
325
345
325
151
587
126
180
317
425
173
35
333
70
683
427
366
259
877
137
917
462
361

„Ranking zaprezentowany w tabeli
31 prezentuje zestawienie 30. gmin,
w których w ciągu ostatniej kadencji
nastąpiły największe zmiany w potencjale finansowym, gospodarczym,
infrastrukturalnym i społecznym.
Pozycja w rankingu odzwierciedla
zaś całościową sytuację gmin w
zakresie analizowanych wskaźników i obszarów rozwoju. Nie ulega
wątpliwości fakt, że władze lokalne
w zaprezentowanych jednostkach charakteryzowała szczególna
aktywność w zakresie pobudzania
i kreowania warunków rozwoju
społeczno-gospodarczgo.
(...) Na szczególną uwagę zasługują jednostki, które pomimo iż w
rankingu ogólnym zajęły czołowe
miejsca, to jednak nie odnotowały żadnego wysokiego miejsca w
przypadku poszczególnych analizowanych obszarów rozwoju. Jest to
niewątpliwie fakt pozytywny, gdyż
świadczy o tym, że władze lokalne
realizują politykę rozwojową o charakterze zrównoważonym, to znaczy kładąc nacisk na równomierny
rozwój wszystkich sfer życia wspólnoty samorządowej. Do takich
jednostek zaliczyć można m.in.
Gminę Juchnowiec Kościelny”.
www.curulis.pl
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Gmina Juchnowiec Kościelny w latach
Budżet
		

2006			

2010			

2013		

2014

plan

wykonanie

plan

wykonanie

plan

wykonanie

plan

dochody

26 125 904 zł

27 809 953 zł

36 100 704 zł

34 613 242 zł

40 774 851 zł

41 922 355 zł

41 429 138 zł

wydatki

32 115 711 zł

27 442 486 zł

49 095 146 zł

43 767 250 zł

48 636 302 zł

43 624 758 zł

43 754 334 zł

u Stan środków na lokacie:

u Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w latach:

31.12.2006 – 6 274 511,16 zł
31.12.2010 – 3 165 136,61 zł
31.12.2011 – 6 386 908,98 zł
31.12.2012 – 6 858 127,05 zł
31.12.2013 – 4 532 839,93 zł
30.09.2014 – 8 591 055,05 zł

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 Stan kredytów i pożyczek:
31.12.2006 – 569 541,12 zł
31.12.2010 – 7 012 159,41 zł
– w tym na finansowanie wyprzedzające 352 650,01 zł
31.12.2011 – 8 833 911,00 zł
31.12.2012 – 9 499 653,00 zł
31.12.2013 – 8 896 284,00 zł
30.09.2014 – 7 305 704,67 zł

15 854 zł na zadanie „Docieplenie budynku świetlicy w Tryczówce”);

2011 – 3 161 376 zł (w tym m.in. 2 465 038 zł
na zadanie „Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty” I Etap, który został zrealizowany w 2010 r. i
348.169 zł na zadanie „Rozbudowa świetlicy w
Wojszkach” wraz z zagospodarowaniem terenu);
2012 – 2 180 074,12 zł (w tym m.in.
1 475 193,90 zł na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty” II Etap, który został
zrealizowany w 2011 r., 200 270 zł na zadanie
„Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym”,

2013 – 83 753,20 zł (w tym 63 994 zł na zadanie
inwestycyjne „Docieplenie budynku świetlicy w
Rostołtach” i 19 759,20 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
w Kleosinie”;
2014 (plan) – 1 384 369 zł; zrealizowane do
30.09.2014 – 925 313,23 zł (w tym 733 646
zł na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec
Kościelny”, 59 768 zł na kanalizację sanitarną w
Simunach, 130 742 zł na docieplenie budynków
gminnych i 19 157,23 zł na trzecią edycję nagrody
Pierścień Podskarbiego Włoszka.

u Środki zewnętrzne (spoza funduszy UE) pozyskane w latach 2011-2014:
2011 – 427 858,88 zł, w tym:
u 221 639 zł – z części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu
dofinansowania remontów
bieżących w szkołach ZS Juchnowiec Górny i SP Księżyno;
u 11 987,43 zł –grant finansowy na zajęcia pozalekcyjne pozyskany przez ZS Kleosinie;
u 33 535,17 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Juchnowiec
Kościelny”;
u 108 947,28 zł – dotacja uzyskana z tytułu zwrotu 30% dokonanych wydatków w ramach
funduszu sołeckiego w 2010 r.
u 20 000 zł – z WFOŚiGW
na zakup sprzętu do usuwania
skutków zdarzeń z zakresu
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
u 31 750 zł – umorzenie pożyczki na zakup samochodu dla
OSP Koplany po spłacie 75%
zadłużenia z WFOŚiGW.
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2012 – 630 647,02 zł, w tym:
u 296 959,46 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na dofinansowanie
budowy drogi Stanisławowo-Halickie;
u 211 900 zł wpłata przedsiębiorców na budowę ul. Przemysłowej w Księżynie;
u 10 350 zł dofinansowanie w
ramach Programu Youngster
Plus na zajęcia pozalekcyjne z
języka angielskiego pozyskany
przez ZS w Kleosinie;
u 97 348,96 zł dotacja uzyskana z tytułu zwrotu 30% wydatków dokonanych w ramach
funduszu sołeckiego;
u 14 088,60 zł z WFOŚiGW w
Białymstoku na dofinansowanie
zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Juchnowiec Kościelny”;
2013 – 1 135 854,20 zł, w tym:
u 27 000 zł darowizna mieszkańców Olmont na budowę
drogi;
u 933 032,41 zł na budowę
drogi w Ignatkach-Osiedlu z

Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych;
u 3 966,75 zł z Powiatu Białostockiego na zakup i montaż bramy garażowej w OSP
Złotniki;
u 109 287,04 zł – zwrot wydatków w wysokości 30% poniesionych w 2012 r. w ramach
funduszu sołeckiego;
u 14 490 zł dofinansowanie w
ramach Programu Youngster
Plus na zajęcia pozalekcyjne z
języka angielskiego pozyskany
przez ZS w Kleosinie i ZS w
Juchnowcu Górnym;
u 48 078 zł z WFOŚiGW w
Białymstoku na dofinansowanie
zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Juchnowiec Kościelny”
2014 – 724 838 zł, w tym:
u 39 300 zł wpłaty mieszkańców na budowę dróg w Olmontach;
u 35 000 zł – dotacja z Samorządu Województwa na remont
drogi w Szerenosach (drogi
dojazdowe do pól);

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

u 20 000 zł – z Powiatu Białostockiego na zakup samochodu
strażackiego dla OSP w Juchnowcu Dolnym;
u 45 000 zł – dotacja na zakup
samochodu strażackiego dla
w OSP Juchnowcu Dolnym z
WFOŚiGW;
u 10 000 zł – dotacja z Samorządu Województwa na zakup
sprzętu p.poż.;
u 116 606 zł – zwrot wydatków w wysokości 40% poniesionych w 2013 r. w ramach
funduszu sołeckiego;
u 398 800 zł – z Funduszu Totalizatora Sportowego na dofinansowanie budowy boiska przy
ZS w Juchnowcu Górnym;
u 14 490 zł – dofinansowanie
w ramach Programu Youngster
Plus na zajęcia pozalekcyjne z
języka angielskiego pozyskane
przez ZS w Kleosinie i ZS w
Juchnowcu Górnym;
u 45 642 zł – z WFOŚiGW w
Białymstoku na dofinansowanie
zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Juchnowiec Kościelny”
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2010-2014 w porównaniu do lat ubiegłych
Urząd gminy i jednostki organizacyjne
u Zatrudnienie
		
		
urząd
gminy

31.12.2006 		
etaty
osoby

31.12.2010
etaty
osoby

30.09.2014
etaty
osoby

44,00

45

63,90

66*

54,70

56+

gminny ośrodek
pomocy społecznej

5,00

5

14,50

15**

14,50

15++

biblioteka
publiczna

3,00

3

5,00

5

5,50

6+++

ośrodek
kultury

2,00

2

1,00

1

2,50

3

RAZEM

54,00

55

84,40

87

77,20

80

*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
+w tym 1 osoba przebywające na urlopie macierzyńskim, 2 osoby przebywające na urlopie wychowawczym i 3 osoby zatrudnione na zastępstwo; ++w tym 2 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i 2 osoby zatrudnione na zastępstwo; +++w tym 1 osoba przebywająca na urlopie
macierzyńskim i 1 osoba zatrudniona 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 Mienia Komunalnego
7,6
Referat Dróg i Transportu		
12,0
Referat Finansów Podatków i Budżetu 12,0
Referat Planowania Przestrzennego
4,0
Referat Rolnictwa i Ochrony
Środowiska			
4,0
Referat ds. promocji i rozwoju
1,0
Samodzielne stanowisko
2,0
Urząd Stanu Cywilnego		
1,0
Urlopy wychowawcze		
2,0
RAZEM				

63,9

3
13
4
8
12
12
4
4
1
2
1
2
66

stan na 30.09.2014 r.

etaty osoby

Wójt, Z-ca Wójta, Skarbnik, Sekretarz 4,0

4

Referat Organizacyjny 		

8,7

10

Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej			

18,0

18

Referat Finansów Podatków i Budżetu

10,0

10

Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

10,0

10

Samodzielne stanowisko
Urząd Stanu Cywilnego		
Urlopy wychowawcze		

1,0
1,0
2,0

1
1
2

RAZEM				

54,7

56

Od 2011 roku, z myślą o
usprawnieniu pracy Urzędu
Gminy Juchnowiec Kościelny
przeprowadzonych było szereg
działań. Pierwszym krokiem
było zatrudnienie sekretarza
gminy. Następnie dokonano
przeglądu stanowisk i racjonalizacji zatrudnienia, w wyniku
czego możliwe było znaczne
ograniczenie liczby osób pracujących w urzędzie. Rozwiązano umowy zawarte na czas
określony i umowy-zlecenia.
Na stanowiskach pozostawiono
pracowników z największymi
umiejętnościami, doświadczeniem i kwalifikacjami. Działania
te nie obciążyły budżetu gminy,
nie wpłynęły też na płynność
pracy urzędu.
W 2010 r. w urzędzie było
osiem referatów oraz trzy samodzielne stanowiska, zatrudnionych było 7 kierowników
referatów, Referatem Finansów,
Podatków i Budżetu kierowała skarbnik gminy. Obecnie są
cztery referaty, którymi kieruje
dwoje kierowników oraz zastępca wójta (Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa) oraz
skarbnik gminy (Referat Finansów, Podatków i Budżetu).
W urzędzie wdrożono usprawniający pracę elektroniczny
obieg dokumentów.
Corocznie jest opracowywany i realizowany plan szkoleń
pracowników dostosowany do
potrzeb urzędu i zmieniających
się przepisów.
Wprowadzony został Kodeks
Etyki Pracowników Urzędu
Gminy Juchnowiec Kościelny.

Inwestycje
2011
– łączny koszt 9 488 093,43 zł
uKanalizacja sanitarna Biele,
Złotniki, Rostołty Etap II
uOczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach
uSpinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) – projekt
uKanalizacja w Janowiczach
uPrzejęcie wodociągu i kanalizacji w Rumejkach

uBudowa

przykanalika kanalizacji sanitarnej, ul. Szkolna w
Księżynie
uProjekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach
uBudowa kanalizacji w Solniczkach
uProjekt drogi Zajączki-Wojszki
uPrzebudowa drogi Juchnowiec Kościelny-Ogrodniczki –
projekt

uProjekt

przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Koplany
uPrzebudowa drogi Stanisławowo-Olmonty
uRemonty
dróg gminnych
Księżyno-Kolonia
uDroga Solniczki-Nasz Dom –
projekt
uUl. Przemysłowa w Księżynie
– projekt
uProjekt rozbudowy przedszkola w Kleosinie

uBudowa

oświetlenia ulicznego w gminie
uPrzebudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu Etap II
uTermomoderniczacja i remont
budynku komunalnego wielofunkcyjnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie – projekt
uBudowa komory przepływomierza
Ciąg dalszy na str. 6.
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Gmina Juchnowiec
2010-

Przebudowa mostu na rzece Niewodnica w okolicy Koplan

Budowa ciągu dróg w Ignatkach-Osiedlu: ulice Leśna, Przejezdna i Jeździecka

Budowa wodociągu w Ignatkach

Ciąg dalszy ze str. 5.
uBudowa studni głębinowej w
Kleosinie – projekt
uPrzebudowa ul. Alberta w
Księżynie – projekt
uBudowa wodociągu w Księżynie-Kolonii
uRemont przedszkola w Kleosinie
uZakupy inwestycyjne na potrzeby OSP
uOdcinek kanalizacji sanitarnej w Brończanach1
uOdcinek kanalizacji sanitarnej w Lewickich1
uKanalizacja deszczowa, ul Jarzębinowa w Śródlesiu
uZakup przystanku, Stacja-Lewickie.
2012
– łączny koszt 9 272 101,91 zł
uKanalizacja sanitarna: Koplany, Lewickie, Ignatki Etap
II, Wojszki, Lewickie-Kolonia,
Hermanówka, Solniczki1
uProjekt przebudowy drogi powiatowej Juchnowiec Kościelny-Ogrodniczki
uBudowa drogi gminnej Stanisławowo-Halickie
uRemont świetlicy wiejskiej w
Dorożkach (wymiana pokrycia
dachowego)
uBudowa oczyszczalni ścieków
w Wojszkach
uBudowa ul. Rumiankowej i Słonecznikowej w Juchnowcu Kościelnym
uOdprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu Kościelnym
uRemont szkoły w Kleosinie
uRemont oświetlenia w halach

Budowa boiska w Olmontach

Budowa boisk i zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym
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Remont bloku żywieniowego
w ZS w Juchnowcu Górnym
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sportowych w szkołach na terenie gminy
uRemont budynku ośrodka
zdrowia w Bogdankach
uDocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce
uBudowa oświetlenia ulicznego:
podwieszono 12 lamp oświetleniowych, wykonano oświetlenie
uliczne przy drodze Juchnowiec
Dolny-Szerenosy, wykonano dokumentację oświetlenia drogi w
Lewickich
uBudowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym
uBudowa ul. Przemysłowej w
Księżynie
uBudowa ul. Gołębiej w Księżynie
uWymiana drzwi w strażnicy
OSP w Juchnowcu Dolnym
uRozbudowa świetlicy w Złotnikach
uRemont budynku ośrodka
kultury w Juchnowcu Kościelnym – projekt
uRemont świetlicy w Janowiczach
uPrzebudowa stołówki szkolnej
w Zespole Szkół w Juchnowcu
Górnym
uProjekt studni głębinowej w
Kleosinie
uDocieplenie budynku świetlicy
wiejskiej w Rostołtach
uProjekt drogi gminnej w Ignatkach-Osiedlu (ul. Leśna-Przejezdna-Jeździecka)
uDokumentacja projektowa sieci wodociągowej: spinka między
wsią Hryniewicze i Lewickie oraz
sieć wodociągowa do osiedla w
Księżynie
uZakupy związane z infrastrukturą drogową (3 przystanki, odśnieżarka, zagęszczarka)
uPrzejęcie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych w Horodnianach.
2013
– łączny koszt 11 080 848,16 zł
uBudowa kanalizacji we wsi Simuny
uRozbudowa stacji i sieci wodociągowych
uPrzebudowa dróg gminnych,
ulic: Leśnej, Przemysłowej i Jeździeckiej
uZagospodarowanie
terenu
wokół szkoły w Kleosinie wraz

7

Kościelny w latach
2014
z budową i modernizacją sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
uWykonanie ogrodzenia przedszkola w Kleosinie
uKanalizacja
sanitarna
w
Wojszkach
uDocieplenie budynku Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny
uBudowa ul. Jana Pawła II w
Kleosinie
uModernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach
uModernizacja oświetlenia
uZakupy inwestycyjne w szkołach
uPrzebudowa stołówki szkolnej
w ZS w Juchnowcu Górnym
uZakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie
uTermomodernizacja budynków gminnych (ośrodek kultury)
uZagospodarowanie
działek
gminnych na cele rekreacyjno-sportowe (Olmonty)
uZakupy inwestycyjne dla OSP
uProjekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminncyh
uModernizacja dróg gminnych.
2014
– łączny koszt 10 644 267 zł2
uPrzebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (W)3
uRozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (W)
uBudowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie (W)
uPrzydomowe
oczyszczalnie
ścieków – dofinansowanie
uProjekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach –
projekt (W)
uBudowa dróg gminnych – Olmonty (Z)4
uZakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (W)
uWdrażanie
elektronicznych
usług dla ludności cz. II administracja samorządowa (W)
uZakup samochodu strażackiego (Z)
uBoiska sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu (W)
uEnergooszczędne oświetlenie
uliczne w gminie (W)

uZagospodarowanie terenu sta-

wu we wsi Baranki (W)
uTermomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie (W)
uRozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich (Z)
uRemont świetlicy w Olmontach (W)
uBudowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach (W)
uZamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach
(W)
uBudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny (Z)
uBudowa
i
modernizacja
oświetlenia ulicznego w gminie (W)
uZakup autobusu szkolnego
(W)
uBudowa drogi w Szerenosach
(Z)
uModernizacja świetlic w Koplanach, Hołówkach Małych,
Hermanówce (W)
uPrzebudowa ulic Tarasiuka,
Kruczkowskiego i Zdrojowej w
Kleosinie (W)
uZagospodarowanie
działki
gminnej w Brończanach (W)
uProjekt
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec
Kościelny” (W)
uBudowa sygnalizacji świetlnej
w Księżynie (Z)
uBudowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie (W)

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Kleosinie

Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie

Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym

Remont i docieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym

1 rozpoczęcie inwestycji, w celu utrzymania pozwolenia na budowę
2 stan na 16 września 2014
3 (W) inwestycja w trakcie realizacji
4 (Z) inwestycja zakończona

Remont świetlicy wiejskiej w Hołówkach
Dużych

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojszki
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Inwestycje drogowe w gminie w latach
2011
uPrzebudowa drogi Stanisławowo-Olmonty – nawierzchnia asfaltowa i z polbruku oraz
budowa chodników i zjazdów
uProjekty: droga ZajączkiWojszki, droga powiatowa
Księżyno-Koplany, droga Solniczki-Nasz Dom, ul. Przemysłowa w Księżynie, ul. Alberta
w Księżynie
uRemont drogi Księżyno-Kolonia (po wykonaniu kanalizacji)

2012
uPrzebudowa odcinka ul. Gołębiej w Księżynie – nawierzchnia z kostki, budowa chodników i zjazdów
uProjekty: drogi gminnej w
Ignatkach-Osiedlu – ul. LeśnaPrzejezdna-Jeździecka,
droga
Juchnowiec Kościelny-Ogrodniczki,
uBudowa nawierzchni ul. Rumiankowej i Słonecznikowej w
Juchnowcu Kościelnym wraz z
chodnikami i zjazdami

uPrzebudowa drogi Stanisławowo-Halickie – jezdnia asfaltowa, chodniki i zjazdy
uPrzebudowa ul. Przemysłowej w Księżynie – jezdnia asfaltowa, chodniki i zjazdy
2013
uUtwardzenie ul. Jaworowej w
Olmontach
uPrzebudowa ulic: Leśnej, Jeździeckiej i Przejezdnej w Ignatkach-Osiedlu – jezdnia asfaltowa
wraz z chodnikami i zjazdami

uUtwardzenie powierzchniowe ul. Klepackiej w Księżynie
2014
uPrzebudowa ul. Alberta w
Księżynie (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodniki,
zjazdy)
uPrzebudowa przepustu w
miejscowości Koplany Kolonia
uPrzebudowa drogi w Szerenosy-Hołówki Małe
uRemont ul Kruczkowskiego
w Kleosinie

Inwestycje na drogach powiatowych współfinansowane
przez gminę Juchnowiec Kościelny

Przebudowane skrzyżowanie w Juchnowcu Kościelnym

Oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej
w Księżynie przez Ignatki do miejscowości Koplany Kolonia
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2011
uPrzebudowa wraz z rozbudową
drogi powiatowej Nr 1483B Białystok-Juchnowiec Kościelny-Tryczówka-Wojszki do dr. 19 Etap I
uPrzebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B
na odcinku Księżyno-Ignatki
uPrzebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami na rzece Niewodnica k/m Koplany
w ciągu drogi powiatowej Nr
1500B na odcinku KsiężynoIgnatki-Koplany Folwark
uPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1503B w Hołówkach
Małych
uWzmocnienie nawierzchni
drogi powiatowej Nr 1497 B
na odcinku droga Nr 1500BKoplany Folwark
2012
uNaprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1492B
w miejscowości Olmonty poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej
uPrzebudowa mostu wraz z

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

dojazdami na rzece Turośnianka k/m Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku
Wólka-Biele
2013
uPrzebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B
Białystok-Juchnowiec Kościelny-Tryczówka-Wojszki do dr.
19 wraz z przebudową skrzyżowania na rondo w Juchnowcu
Kościelnym Etap II
u Dokumentacja projektowa
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B we wsi Horodniany na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką w
kierunku Turczyna.
2014
uPrzebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1510B
k/m Czerewki
uPrzebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497B
k/m Lewickie Stacja
uDokumentacja projektowa
– Budowa ronda w miejsco-
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Od grudnia tańsze śmieci

2011-2014
uBudowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie
uModernizacja – utwardzenie dróg gminnych w Olmontach (ulice: Miła, Pogodna, Radosna)
Łączny koszt inwestycji
– 7 536 444 zł
Pieniądze gminy
– 6 067 552 zł
Pieniądze z budżetu państwa
– 1 229 992 zł
Z innych źródeł – 238 900 zł

wości Olmonty (skrzyżowanie
dróg powiatowych nr 1492 B
i nr 1493 B) oraz chodnika do
ul. Jaworowej w ciągu drogi powiatowej nr 1493 B
uDokumentacja projektowa –
Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Olmontach, od końca nawierzchni bitumicznej w
miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze
gminnej Nr 106834B w miejscowości Stanisławowo
uDokumentacja projektowa
– Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 1483B w
miejscowości Lewickie
uDokumentacja projektowa –
Budowa chodnika jednostronnego w m. Hryniewicze (w kierunku firmy SUPERBRUK) w ciągu
drogi powiatowej Nr 1483B
Łączny koszt inwestycji
– 18 359 287 zł
Pieniądze powiatu
– 6 742 581 zł
Pieniądze gminy
– 6 633 763 zł
Pieniądze z budżetu państwa
– 4 684 863 zł
Z innych źródeł – 298 079 zł

W lipcu 2013 r. wprowadzono nowy system gospodarowania odpadami komunalnym na terenie gminy
Juchnowiec Kościelny, którym objęto nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.
Odpady odbierano w systemie zmieszanym, jak i segregowanym. Dodatkowo, w ramach ponoszonej opłaty, 2
razy w roku była prowadzona objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz
„elektrośmieci”, a także tekstyliów. Ponadto właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie
przekazywać w wyznaczonych
punktach zużyte baterie i przeterminowane leki.
Dodatkowo, w ramach zawartego z Białymstokiem porozumienia międzygminnego,
od lutego 2014 r. zorganizowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Hryniewiczach. Mieszkańcy gminy Juchnowiec Kościel-

Utylizacja azbestu
W zakresie demontażu,
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest obsłużono:
u w roku 2011 – 32 gospodarstwa domowe = 88,77 ton
(47 623,77 zł brutto)
u w roku 2012/2013 – 59 gospodarstw domowych = 124,71
ton (51 620,98 zł brutto)
u w roku 2014 – 48 gospodarstw domowych = 106,5 ton
(43 446,54 zł brutto)
W sumie 319,98 ton =
142 691,29 zł. Całość stanowią środki pozyskane z WFOŚiGW w Białymstoku

ny mogą, w ramach ponoszonej opłaty, oddawać w nim
segregowane odpady komunalne, takie jak: papier i makulatura (w tym odpady opakowaniowe), tworzywa sztuczne (w
tym odpady opakowaniowe),
szkło (w tym odpady opakowaniowe), metale (w tym odpady opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte opony, odpady zielone,
ubrania i tekstylia. Zorganizowanie na drodze porozumienia
z Białymstokiem PSZOKu pozwoliło na ograniczenie ponoszonych kosztów w wysokości
około 200 tys. zł rocznie.
Od grudnia 2014 r. opłata
za odbiór i utylizację odpadów komunalnych ponoszona
przez właścicieli nieruchomości ulegnie obniżeniu.
Obowiązywać będą następujące stawki:

Nowe nazwy ulic
W okresie ostatniej kadencji uporządkowano numerację nieruchomości w miejscowościach: Olmonty, Izabelin
i Ignatki nadano nowe na-

zwy ulic, we wsiach: Stanisławowo, Juchnowiec Górny
i Księżyno nadano brakujące
nazwy do dotychczas funkcjonujących.

Plany zagospodarowania przestrzennego
Uchwalono nowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Obszary planistyczne:
Olmonty Wschód, Olmonty Zachód, część wsi Księżyno, Ignatki–Osiedle (Centrum,
Sportu, Turystyki i Rekreacji),
Olmonty Izabelin, Kleosin,
Ignatki wieś – wschód, Hry-

niewicze wieś. Opracowano
e-mapę gminy, udostępnioną
mieszkańcom dzięki stronie internetowej gminy. Mapa ta zawiera miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
a także kompleksową numerację budynków, jak też i nazw
ulic.
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Osiągnięcia naszych uczniów
w roku szkolnym 2013/2014
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM

REALIZACJA PROJEKTÓW
ZEWNĘTRZNYCH
u projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła współpracy”, którego celem było włączenie uczniów i rodziców w
życie szkoły
u wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła w ruchu” za działalność popularyzującą aktywność fizyczną
u uczestnictwo w programie
„Ćwiczyć każdy może”
u realizacja programu „Lepsza Szkoła”
NAJWIĘKSZE SUKCESY
W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH
u I miejsce w rankingu Ogólnopolskiego Projektu „Gramy w Radę, damy radę” – gru-

pa uczniów kl. III gimnazjum
(Anna Badalian, Edyta Domaszuk, Marlena Felczuk, Aleksandra Jaroszuk, Monika Korzeniecka, Dominika Zubrzycka, Jakub
Kosiński, Bartłomiej Olchowik,
Jakub Perkowski, Jakub Półtarzycki, Karol Szymański)
u wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny 2014” (Dominik
Markiewicz i Monika Korzeniecka) oraz w „Kangurku Matematycznym 2014” (Kacper Muszyński i Sebastian Szoda)
u Grand Prix Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji
Rosyjskiej „Srebrny wiek” (Aleksandra Jaroszuk)
u I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Mitologicznym „Klio
2014” na poziomie wojewódz-

twa (Agata Brzozowska)
u I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Podlasie – mnie ta ziemia od innych
droższa…” (Katarzyna Wojszko)
u II miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy o Rodzinie
(Katarzyna Malinowska)
u III miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły (Weronika Stasiewicz)
u II miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie „Młodzi
organizatorzy turystyki” dla
młodzieży gimnazjalnej województwa podlaskiego (Aleksandra Gierej, Marta Kowalczuk i
Agnieszka Ostrowska)
u II miejsce w Podlaskiej Lidze Badmintona, III miejsce w
Ogólnopolskim Turnieju Bad-

mintona UKS w Zamościu oraz
III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Asów w kategorii
„Żaczki (uczniowie należący do
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Amator”): w
indywidualnej klasyfikacji Podlaskiej Ligi Badmintona – I miejsce (Anna Zalewska), II miejsce
(Kinga Zalewska), III miejsce
(Martyna Olechnicka i Edyta
Domaszuk)
u III miejsce w ogólnopolskim rankingu na najlepszy UKS
dla sekcji zapasów klubu sportowego „Amator”
u wielokrotne czołowe miejsca zapaśników na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych: Karol Stasiewicz, Mateusz
Trofimczuk, Marcin Bieluczyk i
Karol Walicki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KLEOSINIE
KONKURSY I PROJEKTY
u W VII edycji Youngstera aż
5 z 25 nagród w postaci wyjazdów na obozy językowe w Londynie uzyskali uczniowie z ZS w
Kleosinie.
u Karolina Grabowska zajęła I miejsce w etapie regionalnym V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
Karola Wojtyły, natomiast w Finale Ogólnopolskim uczennica, zajęła III miejsce.
u W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kolory Tolerancji” uczennice kl. II a SP
zdobyły wyróżnienia: Aleksan-

dra Dobreńczyk, Wiktoria Wilińska, Kamila Kowalko, Amelia
Bezubik, Małgorzata Godlewska, Lena Michalska, Wiktoria
Hryniewicka i uczennica kl. III a
również zdobyła wyróżnienie.
u W ogólnopolskim konkursie wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” Justyna
Dzierżek z gimnazjum uzyskała
tytuł finalisty.
u W Międzynarodowym
Konkursie „Kangur Matematyczny 2014”, w kategorii „Żaczek” uczeń klasy II b Michał
Dzierżek uzyskał trzeci wynik

w województwie. Aleksandra
Brzozowska również z kl. II b i
Małgorzata Godlewska z kl. II
a zdobyły wyróżnienie. W kategorii „Kadet 1” wynik bardzo dobry uzyskał uczeń gimnazjum Paweł Iwaniuk.
u W Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym zorganizowanym Katarzyna Ślesicka,
uczennica klasy III B gimnazjum zajęła 10. miejsce i uzyskała tytuł laureata, a Klaudia
Wakuła również z klasy III B
otrzymała wyróżnienie.
u W Konkursie „Ośmiu
Wspaniałych” w gronie laure-

W dniach 4-13 sierpnia 2014 r. na terenie naszej gminy
odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży z
gmin partnerskich. Celem spotkania było poszerzenie
wiedzy o krajach partnerskich, poznawanie nowych ludzi,
rozwijanie zaangażowania i zainteresowań młodzieży
poprzez wspólne działanie, rozwijanie i rozszerzanie
kompetencji językowych, poznawanie polskiej, niemieckiej i francuskiej kultury, nawiązanie nowych kontaktów rówieśniczych, obalanie stereotypów o Polakach
i Niemcach, kreatywne spędzenie czasu, wymiana
doświadczeń, wzmocnienie istniejącej współpracy,
poznanie miejsc związanych z historią polsko-niemiecką,
pokazanie piękna i różnorodności kulturowej Podlasia i
Polski. Podczas pobytu w Polsce młodzież brała udział
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atów zalazła się Wiktoria Kuprewicz.
u W Powiatowym Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” w
gronie laureatów znalazła się
Paulina Charkiewicz.
u W Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym „Polak
to brzmi dumnie” Rafał Korzonek z kl. II a SP zdobył wyróżnienie.
u W Ogólnopolskim Konkursie Młodych Artystów FAI2014 „Latanie dla ratowania
życia” Klaudia Karejwo z kl. II
a SP zajęła I miejsce.

w animacjach językowych, warsztatach, dyskusjach,
rozgrywkach sportowych. Wielką atrakcją był wyjazd do
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, pobyt w parku
linowym, rozgrywki w paintball, kręgle, bilard. Podczas
zajęć wieczornych młodzież przedstawiała przygotowane
samodzielnie prezentacje o swoim kraju i regionie, które
pozwoliły na zebranie podstawowych informacji o gminach partnerskich oraz kulturze poszczególnych krajów.
Wspólne prace nad słownikami tematycznymi i rozgrywki sportowe integrowały uczestników. Młodzież wracała
do domów bardzo zadowolona z nadzieją na kolejne
spotkanie w innym kraju za rok. Spotkanie dofinansowała
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, która przekazała też publikacje ułatwiające komunikację
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WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
– stan na 15.10.2014 r.

u„Budowa sieci wodociągowych i
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny: zadanie nr 1
– Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi
Złotniki, zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej – spinki wodociagowej na odcinku
Lewickie-Stacja - Brończany, zadanie nr 3 –
Budowa sieci wodociągowej we wsi Ignatki
i Księżyno, zadanie nr 4 – Rozbudowa sieci
wodociągowej gminnej w Księżynie-Kolonii, zadanie nr 5 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej
w Olmontach”; zadanie nr 1 – ilość ofert:3,
zadanie nr 2 – ilość ofert: 4, zadanie nr 3
– ilość ofert: 3, zadanie nr 4 – ilość ofert:
1, zadanie nr 5 – ilość ofert: 0; Umowa
Nr IGK272.21.2014 z dnia 21.08.2014 r.
z Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych
i Robót Ziemnych „WODREX” Leszek Jaworski 15-673 Białystok, ul. Św. Kingi 30 na
kwotę brutto: zadanie nr 1 – 83 456,74 zł,
zadanie nr 2 – 250 838,37 zł, zadanie nr 3 –
518 178,66 zł, zadanie nr 4 – 51 540,14 zł;
realizacja zamówienia do 30.10.2014 r.
u„Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów mechanicznych Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z jednostkami organizacyjnymi”; Ubezpieczenia
mienia, Część I – ilość ofert: 2; Umowa
Nr IGK.272.18.2014 z dnia 30.07.2014
r. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława
Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa
na kwotę brutto: 29 287,00 zł; realizacja
umowy: 12 miesięcy; Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, Część II – ilość ofert:
5; Umowa Nr IGK. 272.20.2014 z dnia
01.08.2014 r. z Powszechnym Zakładem
Ubezpieczeń S. A. z siedzibą przy Al. Jana
Pawła II 24, 00-133 Warszawa na kwotę
brutto: 18 901,00 zł; realizacja umowy:
12 miesięcy; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część III – ilość
ofert: 4; Umowa Nr IGK.272.19.2014
z dnia 30.07.2014 r. z COMPENSA T.U.
S.A. VIG z siedzibą w Warszawie na kwotę
brutto: 1 500,00 zł; Realizacja umowy do
21.12.2015 r.
u„Wykonanie otworu studziennego nr 4 i rekonstrukcji studni nr 2A
oraz zwiększenie zasobów eksploatacyjnych komunalnego ujęcia wód

podziemnych w Kleosinie”; ilość ofert:
5; Umowa Nr IGK.272.23.2014 z dnia
11.09.2014 r. z Centrum Recyklingu,
Transportu i Górnictwa „PACIO” Wiktor
Paciorek, ul. Mikołaja 9, 88-170 Pakość na
kwotę brutto: 195 201,00 zł; realizacja zamówienia do 30.10.2014 r.
u„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzania wód opadowych w Ksieżynie”; ilość
ofert: 2; przetarg unieważniony ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
u„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń
komputerowych w ramach projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”; ilość ofert 3; Umowa
Nr SG.272.7.2014 z dnia 04.09.2014
r. z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr
Gębka s.j. 26-600 Radom, ul. Kościuszki
1; na kwotę brutto: 596 519,25 zł; dostawa kompletu sprzętu komputerowego,
wszystkich niezbędnych urządzeń do odbioru sygnału internetowego oraz dostęp
do Internetu – do 22.09.2014 r.; przeprowadzenie szkoleń uczestników projektu –
do 30.10.2014 r.; świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu użytkownikom
końcowym – do 31.08.2015 r.
u„Dostawa średniego wozu strażackiego, nowego”; ilość ofert: 1; Umowa
Nr IGK.272.22.2014 z dnia 2.09.2014
r. z WAWRZASZEK ISS Sp z o.o. Spółka
komandytowo-akcyjna, 43-300 Bielsko
Biała, ul. Leszczyńska 22 na kwotę brutto:
620 028,00 zł; realizacja zamówienia do
24.09.2014 r.
u„Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Wesołej w Olmontach”; ilość ofert: 1; najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Karzimierz Samborski, Księżyno, ul.
Południowa 11 A, 16-001 Kleosin; - ofertowa cena brutto: 448 950,00 zł; realizacja
zamówienia do 15.12.2014 r.
u„Wykonanie przepustu na rzece
Niewodniczance w Koplanach Kolonii”; termin składania ofert 21.10.2014 r.;
proponowany termin wykonania zamówienia 10.12.2014 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.juchnowiec.gmina.pl lub w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny

Złote Gody i medale
od prezydenta RP
W niedzielę, 27 lipca br.,
podczas dorocznych Dni Ziemi
Juchnowieckiej, wójt Krzysztof Marcinowicz wręczył 13
parom małżeńskim z Gminy
Juchnowiec Kościelny Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to wyróżnienie honorujące osoby, które w jednym związku przeżyły co najmniej 50 lat.
Takich par w tym roku w naszej
gminie było 21, jednak nie wszyscy mogli przybyć na uroczystość.

– Jesteście Państwo wzorem
do naśladowania – mówił do
Jubilatów wójt, – a ten jubileusz pokazuje, jak silna może być
miłość, mimo trudności i przeszkód, na jakie z pewnością napotykaliście w Waszym życiu. I
tej miłości życzę na kolejne lata
wspólnego życia.
Na uroczystości obecni byli
także bliscy Jubilatów. Był szampan, Marsz Mendelsona, kwiaty i jubileuszowy tort. Były też
wspomnienia radosnych chwil
sprzed pięćdziesięciu lat.

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
od poniedziałku 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

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
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