BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY

Juchnowiec Kościelny
KWIECIEŃ 2012

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Juchnowiec Kościelny
Pierwszy kwartał drugiego roku obecnej kadencji za nami i choć w przyrodzie był to czas odpoczynku, dla urzędu
był to okres intensywnej pracy. Przede
wszystkim rozpoczęliśmy realizację
uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na rok 2012. W biuletynie znajdziecie Państwo „Informator Budżetowy”,
w którym przedstawiamy finanse gminy
na rok 2012, czyli informacje o tym, skąd gmina ma pieniądze
i na co je wydaje. Ponieważ są to pieniądze publiczne – nasze
wspólne pieniądze – chcemy, abyście Państwo wiedzieli, jak
nimi gospodarujemy.
W tym roku po raz pierwszy przyznane zostały Nagrody Wójta
Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”
dla osób i firm promujących swoim działaniem naszą gminę. Laureatów poznaliśmy w marcu, a relację z uroczystości zamieszczamy w biuletynie. Życzę miłej i pożytecznej lektury.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
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To ważne, gdzie mieszkasz
Już tylko przez miesiąc możemy rozliczać się z fiskusem. Termin składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia. Od tego,
jak je wypełnimy zależy przyszłoroczny budżet gminy.
Jak to możliwe? To proste.
Udział w podatku od osób fi-

zycznych, a jest to 36,7%, trafia do gminy, która jest miejscem zamieszkania podatnika.
W tym wypadku nie jest ważne gdzie jesteśmy zameldowani,
ważne, aby w zeznaniu podatkowym podać faktyczne miejsce zamieszkania.

W 2011 roku wysokość wpływów do budżetu gminy z tytułu
udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT)
wyniosła ponad 8,5 mln zł. Kwota ta, według szacunkowych danych, mogłaby być wyższa nawet o kilkaset tysięcy złotych.

Warto w deklaracji podatkowej wpisać miejsce zamieszkania. Nie pociąga to za sobą
żadnych konsekwencji poza
możliwością zwiększenia budżetu naszej gminy. A większy
budżet, to większe możliwości,
także inwestycyjne.
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Drogi, wiatraki i „hak na raka”
XIII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
26 stycznia 2012 r. odbyła się
XIII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
W informacji z działalności
między sesjami wójt Krzysztof
Marcinowicz poinformował o
wydanych 16 zarządzeniach dotyczących m.in. powołania dyrektora Ośrodka Kultury, zmian
w budżecie gminy, ustanowienia
nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, a także o przygotowywanym przetargu na drogę Stanisławowo-Halickie, o 2
przetargach na przewóz uczniów
środkami komunikacji masowej,
o przetargu na odbiór odpadów
zmieszanych i odpadów posegregowanych oraz o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 560/2 w Księżynie,
zabudowanej stacją kontenerową
wzniesioną przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne – nabywcą
został PGE Dystrybucja S.A.
Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Jakończuk poinformowała, iż między sesjami odbyło
się 7 posiedzeń komisji, podczas
których radni m.in. analizowali sytuację rolnictwa indywidual-

nego na terenie gminy, funkcjonowanie i działalność ośrodka
kultury i bibliotek, kontrolowali
pracę gminnego ośrodka pomocy społecznej, a także opiniowali projekty uchwał.
Podczas sesji radni przyjęli m.in. trzy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu
na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych: przebudowy mostu na rzece Turośnianka, opracowania dokumentacji
na przebudowę drogi powiatowej od granic Białegostoku do
Niewodnicy Nargilewskiej oraz
budowę odwodnienia drogi powiatowej w Olmontach. Przyjęta uchwała w sprawie zmian
w budżecie 2012 roku dotyczyła dwóch poprawek: dodano inwestycję p.n. „Projekt studni głębinowej w Kleosinie” na kwotę
20 000 zł oraz o kwotę 55 000
zł zwiększył się plan wydatków
z tytułu dotacji na konserwację
zabytków. Wójt wyjaśnił, że w
ubiegłym roku parafia w Juchnowcu Kościelnym otrzymała w
ramach funduszu sołeckiego od
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2 sołectw materiały do remontu,
w chwili obecnej jest wniosek o
dofinansowanie wykonania tego
remontu i poprawka wynika z
przychylenia się do wniosku.
Jednym z punktów sesji było
wystąpienie przedstawicieli firmy Contino Wind Group zajmującej się rozwojem projektów
wiatrowych. Według nich Gmina Juchnowiec Kościelny jest dobrym miejscem do powstania
farmy wiatrakowej składającej
się z kilkunastu turbin. Możliwą
lokalizacją farmy jest południowa część gminy. Po wystąpieniu
wywiązała się dyskusja. Nie podjęto żadnych wiążących decyzji.
Radni gościli na sesji uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Ich obecność
wiazała się z akcją „Mam haka

na raka” organizowaną przez
Polską Unię Onkologii i „Rycerzy do walki z rakiem” z I LO.
Gmina Juchnowiec Kościelny
wsparła finansowo 5. edycję akcji, a także włączyła się do działań profilaktycznych umożliwiając przedstawienie podczas sesji
RG informacji na temat raka jelita grubego.
Na sesji wystąpili też przedstawiciele Lasów Państwowych,
którzy mówili m.in. o gospodarowaniu w lasach niepaństwowych i zachęcali do zrzeszania się
prywatnych właścicieli lasów.
Ponadto radni przyjęli informację na temat wydatków ośrodka kultury i bibliotek za 2011 r.
oraz sprawozdanie z działalności
gminnego ośrodka pomocy społecznej za 2011r.

Na XIII sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
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 2012r. ;
u ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Juchnowiec Kościelny;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece
Turośnianka k/m Wólka w km 13+425
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w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na
odcinku Wólka-Biele”;
u udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego p.n. „Naprawa
odwodnienia w ciągu drogi powiatowej
Nr 1492B w miejscowości Olmonty
poprzez przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej”;
u udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę
drogi powiatowej Nr 1484B granica
miasta Białystok-Stanisławowo-Wojszki
na odcinku granica miasta Białystok-do
drogi Nr 1494B”;
u zmian w budżecie 2012 roku.
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Będzie fundusz sołecki w 2013 r.
XIV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
16 marca 2012 r. odbyła się
XIV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podczas sesji radni głosowali
nad 16 uchwałami, m.in. podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
roku budżetowym 2013 funduszu sołeckiego. Ponadto podjęli
uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Wezmą w nich udział mieszkańcy wsi Simuny, a dotyczyć
będą sprawy podziału sołectwa
i utworzenia dwóch jednostek
pomocniczych gminy: Simuny
I i Simuny II. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie
pięciu miesięcy od wejścia w
życie podjętej uchwały.
Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-

żytku publicznego. W minionym roku ogłoszono trzy
konkursy ofert na realizację
zadań publicznych, dofinansowano 7 organizacji i podpisano 7 umów na łączną kwotę
142 600 zł, w tym: w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
przyznano
1 dotację Regionalnemu Oddziałowi Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu
Kościelnym na kwotę 10 tys.
zł; w zakresie edukacji, kultury, wychowania i kultury fizycznej oraz sportu przyznano 5 dotacji: UKS Kleosin na
kwotę 7 500 zł, LUKS „Amator” na kwotę 27 750 zł, Klub
Jeździecki Białystok na kwotę 6 tys. zł, LUKS Księżyno na
kwotę 15 tys. zł oraz LZS „Magnat” Juchnowiec na kwotę
48 750 zł; w zakresie letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży przyznano 2 dotacje: Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie

„Droga” 27 600 zł oraz LUKS
„Amator” 5 tys. zł.
Kolejnym sprawozdaniem,
jakie przyjęli podczas sesji radni
było sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za
2011r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2011 r. odbyła
21 posiedzeń, podczas których
m.in. wydała 18 opinii stanowiących podstawę do wydania
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i rozpatrzyła 72
wnioski w sprawie skierowania
na przymusowe leczenie osób
uzależnionych. W zakresie profilaktyki Komisja realizowała i
finansowała szereg programów,
konkursów i działań o charakterze edukacyjnym. Na realizację zadań w 2011 r. wydatkowano kwotę 181 013,31 zł.

u ZAPROSZONO WÓJTA
8.01.2012
Stowarzyszenia
DROGA – Spotkanie Bożonarodzeniowe;
18.01.2012 Urząd Miejski w
Białymstoku – posiedzenie zespołu ds. Kultury, Promocji,
Sportu i Turystyki;
20.01.2012 Spotkanie sołeckie
w Ignatkach Osiedlu;
22.01.2012 Grupa inicjatywna
„Młodzież w działaniu” – spotkanie z Teresą Radziewicz, poetką;
23-24.01.2012 Związek Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego – XV Zgromadzenie
Ogólna ZGWWP;
26.01.2012 Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii w Kleosinie – jasełka;
27.01.2012 Zarząd Oddziału
Powiatowego OSP RP w Białymstoku – zjazd Oddziału;
7.02.2012 Prezydent Białegostoku – spotkanie dotyczące spraw
z zakresu funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie
gmin oraz zmian w taryfie biletowej od 1 kwietnia 2012;
07.02.2012 Zarząd Gminnej
Spółki Wodnej Turośnianka –

walne zgromadzenie delegatów;
09.02.2012 Komenda Miejska
PSP – narada roczna dotycząca podsumowania działalności
Komendy Miejskiej PSP
9-10.02.2012 Związek Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego – XV Zgromadzenie
Ogólne;
10.02.2012 Grupa inicjatywna
„Młodzież w działaniu” – podsumowanie projektu „Ludzie i
Miejsca”;
15.02.2012 Szkoła Podstawowa w Księżynie – uroczystość
85-lecia szkoły;
19.02.2012 Zarząd Koła Emerytów, Rencictów i Inwalidów
w Księżynie – spotkanie karnawałowe;
23-24.02.2012 LGD „Puszcza
Knyszyńska” – posiedzenie LGD;
28.02.2012 ChM Mikołaj
Charkiewicz – 30-lecie firmy;
28-29.02.2012 Podlaski Urząd
Wojewódzki – szkolenie z obrony cywilnej;
29.02.2012 – Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego
Związku Jeździeckiego;

1.03.2012 TVP Białystok –
zwiększenie zasięgu w ramach
naziemnej telewizji cyfrowej;
6.03.2012 LGD Puszcza Knyszyńska;
21.03.2012 Powiatowy Urząd
Pracy – V Forum Rynku Pracy;
22.03.2012 Katarzyna Matys –
koncert charytatywny;
27-28.03.2012 Podlaski Urząd
Wojewódzki – szkolenie z obrony cywilnej;
29.03.2012 Polskie Zrzeszenie
Inżynierów i Techników Sanitarnych – „Wykorzystanie energii ze spalania odpadów na terenie województwa podlaskiego”;
30.03.2012 Urząd Marszałkowski – konferencja „Regionalne strategie innowacji w
procesie rozwoju regionu”;
3.04.2012 RDOŚ – posiedzenie
Regionalnej Komisji ds. Ocen
Oddziaływania na Środowisko –
analiza raportu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678
na odcinku od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w miejscowości Markowszczyzna”.

Na XIV sesji RG Juchnowiec
Kościelny, podjęto uchwały
w sprawie:
u zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia
sieci publicznych przeszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania
przedszkolnego;
u zmiany Uchwały Nr XLVI/324/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2010r. 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 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
u wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2013r.;
u określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
u udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego p.n. „Naprawa
odwodnienia w ciągu drogi powiatowej
Nr 1492B w miejscowości Olmonty
poprzez budowę odcinka kanalizacji
deszczowej”;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości;
u uznania za bezzasadne wezwanie
Pani Henryki Lipskiejdo usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Juchnowiec Dolny w sprawie uchwalenia
zmian w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Juchnowiec Dolny przyjętym
Uchwałą Nr III/11/88 z dnia 29 grudnia 1988r. Gminnej Rady Narodowej,
w części dotyczącej działki o nr Ew.
133/1w Ignatkach gm. Juchnowiec
Dolny;
u uznania za bezzasadne wezwanie
Pana Jana Ostapowicza do usunięcia
naruszenia prawa przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny Uchwałą Nr
IV/33/03 z dnia 14 marca 2003r. w
sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec
Dolny przyjętym uchwałą Nr III/11/88
z dnia 29 grudnia 1988r. Gminnej Rady
Narodowej;
u rozpatrzenia skargi;
u zmian w budżecie 2012r.
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Pierścienie Podskarbiego Włoszka 2011
Firma ChM Sp. z o.o. z Lewickich oraz Andrzej Zieniewicz z Kleosina
pierwszymi laureatami Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

ChM Sp. z o.o. w kategorii
Firma oraz Andrzej Zieniewicz
w kategorii Człowiek, to laureaci Nagrody Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka
2011”.
Otrzymali je za działania, które przyczyniły się do budowania
pozytywnego wizerunku Gminy
Juchnowiec Kościelny: pan Andrzej Zieniewicz, biegacz długodystansowy, startując w ponad
550 zawodach na dystansach od
3 do 50 kilometrów w kraju i za
granicą zaś firma ChM Sp z o.o.,

swoją znaną i cenioną nie tylko w Europie, ale i na innych
kontynentach produkcją specjalistycznych implantów i
narzędzi dla ortopedii i traumatologii.
Nagrodę dla firmy
odebrał pan Marcin
Charkiewicz. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 marca 2012 r. w Zdrojówce w Horodnianach.
Ustanowiona w tym roku nagroda jest wyróżnieniem hono-

rowym. Poczynając
od edycji 2011, przyznawana będzie raz
w roku w dwóch kategoriach: firmom i
osobom, które poprzez swoje działania
przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy
Juchnowiec Kościelny zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe.
Materialną formą nagrody jest
pierścień z herbem podskarbiego
Włoszka. Patronujący nagrodzie

Stanisław Zachariaszewicz Włoszek jest postacią historyczną. Był
łożniczym i zarządcą skarbu litewskiego króla Zygmunta Augusta, a od 1547 roku właścicielem
nadanych mu przez króla dóbr
juchnowieckich, dziedzicem w
Juchnowskim Dworze, fundatorem kościoła parafialnego.
Kolejna edycja nagrody ogłoszona będzie we wrześniu br.
wraz z informacją dotyczącą trybu wyłaniania laureata i składem
Kapituły Nagrody. Każdy dorosły
mieszkaniec gminy będzie mógł
zgłosić kandydata do nagrody.

Fragmenty laudacji
wygłoszonej przez Mirosławę
Jaroszuk,zastępcę wójta

Fragmenty laudacji wygłoszonej
przez Krzysztofa Sokólskiego,
dyrektora ośrodka kultury

Mamy w naszej gminie perłę przedsiębiorczości i innowacyjności. Obecnie przedsiębiorstwo to jest znanym i cenionym
producentem specjalistycznych implantów
i narzędzi dla ortopedii i traumatologii. Posiada własne działy produkcji, dział badawczo-rozwojowy, a także sieć dystrybucyjną
w kraju i za granicą. Implanty marki ChM
są znane i cenione nie tylko w Europie,
ale też na innych kontynentach. Dziś ChM
to rozległy kompleks budynków, w którym
ponad 300 pracowników, na maszynach
najnowszej generacji, wytwarza najwyższej
jakości nowoczesny sprzęt medyczny, znany i kupowany na całym świecie. ChM ma
w ofercie ponad 30 000 różnych artykułów!
Wśród nich są sztandarowe systemy firmy,
uznane i cenione przez lekarzy w Polsce i
za granicą. Te produkty prezentowane były
wielokrotnie na specjalistycznych targach,
m.in. w Niemczech, Czechach, Włoszech,
USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich
i Arabii Saudyjskiej. Za te produkty ChM
odbierał także prestiżowe nagrody. Ostatnio Podlaską Markę Roku 2010 w kategorii
Podlaski Produkt Roku oraz, w październiku ub. r. z rąk wicepremiera Waldemara
Pawlaka, tytuł laureata w konkursie Polski
Produkt Przyszłości.

„Gmina, jak rodzina” – mawia 61-letni Andrzej Zieniewicz i rozsławia imię gminy
Juchnowiec Kościelny po całej Polsce, a
pytany gdzie mieszka odpowiada, że w
Księstwie Kleosin. Pan Andrzej z uśmiechem pokonuje kolejne kilometry biegowych tras. Tych kilometrów uzbierało się
już mnóstwo. Gdyby wszystkie zsumować
wyszłoby, że kulę ziemską przebiegł dwukrotnie. 78 tysięcy kilometrów i zaliczonych
550 startów głównie w maratonach i półmaratonach, to dorobek 27 lat biegania. Gdzie
pan Andrzej nie startował? Na Podlasiu był
prawie wszędzie. Naszą gminę promował
też w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku,
Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Zamościu,
a nawet w Brześciu i Grodnie. I jedna ważna rzecz, drodzy Państwo! Pan Andrzej ani
razu nie zszedł z trasy.
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Pierwsi laureaci Nagrody: Marcin Charkiewicz reprezentujący ChM Sp. z o.o. oraz
Andrzej Zieniewicz
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85 lat nauki i wychowania
– jubileusz Szkoły Podstawowej w Księżynie
Początki były skromne: najpierw jednoklasówka w prywatnym domu, potem – już w
nowym budynku – pięcioklasowa szkoła powszechna III stopnia, realizująca po raz pierwszy
w roku szkolnym 1938/39 pełen program pierwszego etapu
nauczania. Dalej tragiczny czas
II wojny światowej i tajne komplety, powojenne wracanie do
normalności, rozbudowa szkoły w latach dziewięćdziesiątych
i nieodległe w perspektywie obchodzonego jubileuszu, wydarzenie z 2008 roku – nadanie szkole
imienia błogosławionego ks. Michała Sopoćki.
Przez te wszystkie lata szkoła
była świadkiem i uczestnikiem
wielu przemian społecznych,
gospodarczych, administracyjnych, a także kolejnych reform
oświaty. Ale najważniejsze jest
to, że wciąż rozbrzmiewa tu
dzwonek, a sale lekcyjne wypełniają najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy.
– Chlubą każdej szkoły są
osiągnięcia dydaktyczne, ale także, a może przede wszystkim, ludzie z nią związani: nauczyciele i
wychowawcy, uczniowie i ich rodzice – mówił w swoim wystąpieniu Krzysztof Marcinowicz,
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny. – Pragnę dziś wam wszystkim podziękować – i tym obec-

nym, i tym już nieobecnym – za
przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud wychowania, za wpajanie tak ważnych
wartości, jak patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność, poszanowanie
godności drugiego człowieka.

26 stycznia 2012 miało miejsce oficjalne i uroczyste otwarcie środowiskowej świetlicy z
elementami socjoterapii w Kleosinie. Dzieci i młodzież przygotowały na tę okoliczność
jasełka i samodzielnie (pod okiem wychowawczyń) słodki poczęstunek. Wśród gości
byli radni i władze gminy. Świetlica działa od października. Czynna jest w poniedziałki,
wtorki i czwartki od 16 do 20. Utrzymywana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminy.

Dyrektor Mirosław Guzewicz
uhonorował kilkanaście osób medalem „Przyjaciel Szkoły” oraz
wręczył pamiątki długoletnim
pracownikom i byłym dyrektorom placówki. Jubileusz uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów V i VI oraz

orkiestra z gimnazjum w Wasilkowie. Goście mogli też obejrzeć
wystawę okolicznościową.
Uroczystość jubileuszową poprzedziła Msza św. w kościele
pw. św. Józefa Rzemieślnika w
Księżynie, celebrowana przez ks.
Stanisława Strzeleckiego.

Z okazji Dnia Kobiet Ośrodek Kultury zaprosił mieszkanki gminy na „babski wieczór”. Zaplanowano m.in. słodki poczęstunek i profesjonalny pokaz makijażu. Frekwencja była nadspodziewanie wysoka, a panie mile spędziły czas.
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Konkurs
fotograficzny
„Tak piękna jest nasza gmina” to motto konkursu fotograficznego gmin partnerskich
Unsere Liebe Frau im Walde-St.
Felix (Włochy), Plouhinec (Francja), Smrzovka (Czechy), Weidenberg (Niemcy) i Juchnowiec
Kościelny. Konkurs mający na
celu pozyskanie zdjęć do wyjątkowego, międzynarodowego kalendarza na 2013 rok organizuje
Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Zespół
Szkół w Juchnowcu Górnym.
W konkursie mogą brać
udział mieszkańcy gminy, ale
szczególnie skierowany jest do
młodzieży. Zdjęcia powinny pochodzić z terenu gminy, a ich tematem mogą być nie tylko krajobrazy, ale też ludzie, zwierzęta,
święta, budynki itp.
Do 15 maja br. komisja konkursowa wybierze 13 prac, które zostaną wysłane na wystawę
w Weidenbergu, a najlepsze zdjęcia będą opublikowane w kalendarzu na 2013 rok. Szczegóły
na www.okjuchnowiec.pl lub w
ośrodku kultury.

Najpiękniejsze palmy
W Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

W Niedzielę Palmową, 1
kwietnia br., w ośrodku kultury rozstrzygnięty został konkurs
na najpiękniejszą palmę. Jury w
składzie: Grzegorz Radziewicz
(artysta plastyk), Zofia Szczytko (instruktor OK) oraz Krzysztof Sokólski (dyrektor OK) nie
miało łatwego wyboru. Spośród
kilkudziesięciu pięknych, kolorowych palm wykonanych w różnych technikach, nagrodzono

po trzy w dwóch kategoriach.
Nagrody w kategorii klasy I-III
otrzymali: Kacper Malinowski,
Mateusz Zaczeniuk i Krzysztof
Olendzki, wszyscy z Kleosina;
w kategorii klasy IV-VI: Klaudia
Głowacka z Księżyna, Karol i
Weronika Stasiewicz z Hołówek
Małych oraz Anna M. Muszyńska z Juchnowca Dolnego. Przyznano również 4 wyróżnienia.
Otrzymali je: Kacper Kulikow-

Spotkania z Gwiazdami
26 marca sala widowiskowa ośrodka kultury zapełniła się
młodzieżą. Nic dziwnego, bo gościliśmy w Juchnowcu znakomitych sportowców – Dariusza
Snarskiego oraz Aleksego Kuziemskiego. Snarski, to trzykrotny mistrz Polski amatorów i zawodowy mistrz świata federacji
WBF i UBO, dzisiaj szef grupy
Boxing Production. Z kolei Kuziemski zdobywał w swojej karierze brązowe medale mistrzostw
świata i mistrzostw Europy, był
zawodowym mistrzem Europy i

KWIECIEŃ 2012

wciąż zalicza się do bokserskiej
czołówki na świecie. Zawodnicy
opowiadali o swoich karierach,
sukcesach, porażkach, a także o
życiu prywatnym.
– Wizyta pięściarzy w Juchnowcu zainaugurowała cykl imprez pod nazwą „Spotkania z
Gwiazdami” – mówi Krzysztof
Sokólski, dyrektor ośrodka kultury. – Cieszę się, że młodzież tak
licznie przyszła na spotkanie z
bokserami. Myślimy już o kolejnych znanych gościach ze świata
kultury i sportu.

ski z Juchnowca Kościelnego,
Zuzanna i Gabriel Antonowicz
z Księżyna, Kinga Popławska z
Kleosina oraz Magdalena Dryl z
Kleosina.
Podczas spotkania ks. Łukasz
Kisielewski z parafii w Juchnowcu przybliżył zebranym symbolikę Niedzieli Palmowej i samej
palmy. Mówił także o różnych
rodzajach palm i wierzeniach,
które się z nimi łączą.

Oldboye górą
VIII Mistrzostwa Gminy w Siatkówce

4 lutego 2012r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w
Kleosinie odbyły się VIII Mistrzostwa Gminy w Siatkówce
Open. Zawody otworzył dyrektor szkoły Marcin Hodun.
W zawodach udział wzięło
osiem drużyn, w skład których
wchodzili mieszkańcy i pracownicy zakładów pracy z terenu
Gminy Juchnowiec Kościelny.
Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa ułożyła się następująco: I miejsce OLDBOYE
(rodzice z Kleosina); II miej-
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sce PLUM (pracownicy firmy i
mieszkańcy Ignatek); III miejsce SUCHARY (absolwenci ZS
Kleosin); IV miejsce ALE TYPY
(uczniowie Gimnazjum w Kleosinie); V miejsce GWÓŹDŹ
(absolwenci Gimnazjum w Kleosinie); VI miejsce NAUCZYCIELE; VII miejsce BAKŁAŻANY; VIII miejsce MAPETY.
Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Turniej przygotowali nauczyciele wychowania
fizycznego z ZS w Kleosinie.

7
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
NA TERENIE GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje,
iż w dniach:
13 kwietnia 2012 r. w Juchnowcu Górnym
(plac Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym)
20 kwietnia 2012 r. w Kleosinie
(plac Zespołu Szkół w Kleosinie)
zostanie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci.
Pojemniki będą ustawione
w godzinach od 7.30 do 17.00
Zbiórka jest bezpłatna
Do pojemników MOŻNA WRZUCAĆ:
KOMPLETNY, nierozebrany sprzęt, który ze względu na
charakter zbiórki, przeznaczony ma być do recyklingu (zużyty, zepsuty, przeznaczony do wyrzucenia sprzęt elektryczny,
elektroniczny np. telewizory, komputery, lodówki, suszarki,
telefony itp.)
NIE WRZUCAMY:
rozebranego sprzętu np.: samej obudowy komputera
bez „elektronicznej/elektrycznej” zawartości

W DNIACH
OD 2 DO16 KWIETNIA 2012r.
ZOSTANĄ
PRZEPROWADZONE
BADANIA STATYSTYCZNE
MAJĄCE NA CELU UZYSKANIE
INFORMACJI OD ROLNIKÓW
NA TEMAT UŻYTKOWANIA
GRUNTÓW, POWIERZCHNI
ZASIEWÓW, POGŁOWIA
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH,
PLONÓW I ZBIORÓW ZBÓŻ
WYBRANYCH
ZIEMIOPŁODÓW.
GOSPODARSTWA BĘDĄ
WYBIERANE LOSOWO!
TOŻSAMOŚĆ ANKIETERÓW
BĘDZIE MOŻNA SPRAWDZIĆ
POD NUMEREM
TEL. 85 749 77 28
LUB 85 749 77 44

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
informuje, iż ewentualny nabór wniosków na działanie:
usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Juchnowiec Kościelny odbędzie się w II połowie
roku 2012. O rozpoczęciu nowego naboru mieszkańcy będą
poinformowani w trybie publicznego ogłoszenia w sposób
zwyczajowo przyjęty w gminie (na tablicach ogłoszeń na terenie
gminy Juchnowiec Kościelny oraz na stronie internetowej
www.juchnowiec.gmina.pl).
Jednocześnie informuję, iż realizacja wyżej wymienionego
działania przewidziana jest na rok 2013, co wynika
z harmonogramu prac Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
w Białymstoku, który jest instytucją finansującą ww. zadanie.
Termin realizacji prac związanych z usunięciem i utylizacją płyt
azbestowych uzależniony jest od regulaminu naboru
określonego przez WFOŚiGW w Białymstoku.
W planowanym zadaniu pierwszeństwo mają osoby,
które złożyły wniosek w naborze 2011 roku, a z powodu
braku środków lub z innych przyczyn
nie zostały uwzględnione w wymienionej rekrutacji.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY od 1.12.2011 r. do 23.03.2012 r.
u 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji;
u 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u 13 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny;
u 13 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w
Juchnowcu Kościelnym;
u 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u 23 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędowi Gminy Juchnowiec Kościelny;
u 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
u 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok;
u 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok;
u 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok;
u 2 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec
Kościelny do wykonywania czynności z zakresu obowiązków Dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
u 4 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji
do ustalenia stanu faktycznego dokumentacji znajdującej się na stanowisku pracy byłego pracownika
Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny Joanny Urbanowicz;
u 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości;
u 11 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na
2012 rok;
u 17 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Juchnowiec
Kościelny, położonych w obrębie 17 - Juchnowiec
Kościelny;
u 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny;

u 17 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14000 euro;
u 17 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2012 roku;
u 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień
Podskarbiego Włoszka” oraz przyjęcia regulaminu i
trybu nadawania nagrody;
u 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu
udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 14.000 euro;
u 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec
Kościelny;
u 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok;
u 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
u 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury rozwoju kompetencji kadr” w Urzędzie Gminy
Juchnowiec Kościelny;
u 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na
lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2012 - 2018;
u 13 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny do zawarcia umowy zabezpieczającej w imieniu
Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny z
Gminą Juchnowiec Kościelny;
u 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w zasadach
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec
Kościelny do zarządzenia Nr 5.2011 Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 4 kwietnia 2011r.;
u 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
u 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji
likwidacyjnej (dot. zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego);
u 24 lutego 2012 r. w sprawie zasad przekazywania
środków dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji
dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów
przez jednostki budżetowe do budżetu gminy;
u 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Instrukcji
obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów fi-

nansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Juchnowiec
Kościelny;
u 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w zasadach
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec
Kościelny do zarządzenia Nr 25.2011 Wójta gminy
Juchnowiec kościelny z dnia 27 października 2011 r.;
u 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Dyrektora
Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
u 1 marca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny;
u 1 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji (dot.
wycieku paliwa z autobusu gminnego);
u 2 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do
oceny przydatności pojemników do zbiórki odpadów i
wskazania sposobu ich zagospodarowania;
u 2 marca 2012 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 25.2011 z dnia 27 października 2011 r. oraz zarządzenia Nr ORG.120.11.2012
z dnia 24 lutego 2012 r. Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny;
u 9 marca 2012 r. w sprawie powołania Gminnego
Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia gminnych eliminacji XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat
Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas
malują”;
u 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w 2012 roku;
u 16 marca 2012 r. zmieniające Zarządzenie NR
ORG 120.18.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny;
u 20 marca 2012 r. w sprawie w budżecie gminy na
2012 rok;
u 20 marca 2012 r. w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia;
u 23 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Joannie Lewko Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym;
u 23 marca 2012 r. do prowadzenia spraw z zakresu
ustawy o pomocy osobom uprawnionym dla alimentów;
u 23 marca 2012 r. do prowadzenia postępowania
w sprawach świadczeń rodzinnych w zakresu ustawy o
świadczeniach rodzinnych.
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ZMIANA HARMONOGRAMU
ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH
Od 1 kwietnia 2012 r. odpady posegregowane
będą odbierane w poszczególnych miejscowościach gminy
zgodnie z poniższym harmonogramem.

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- przetargi nieograniczone stan na 23.03.2012 r.
u „Budowa drogi Stanisławowo-Halickie”; ilość ofert 12; realizacja przedmiotu zamówienia: do dnia
31.10.2012r.; etap wyboru najkorzystniejszej oferty.
u „Odbiór odpadów zmieszanych z
terenu Gminy Juchnowiec Kościelny
od 01.02.2012r do 31.01.2013r.”; ilość
ofert: 2; umowa Nr IGK.272.2.2012 z
dnia 31.01.2012 została podpisana z firmą: „Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw”
Jarosław Tarachoń Spółka komandytowa,
15-482 Białystok, ul. Fabryczna 1 lok.
419 na kwotę: wywóz 1 m³ odpadów
zmieszanych (komunalnych) – 64,80 zł
brutto/m³, dzierżawa pojemnika typu
PA-1100 – 1,08 zł brutto miesięcznie/1
szt., – dzierżawa pojemnika typu KP-7 –
1,08 zł brutto miesięcznie/1 szt.
u „Odbiór odpadów posegregowanych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny od 01.02.2012r do
31.01.2013r.”; ilość ofert: 2; umowa
Nr IGK.272.3.2012 z dnia 31.01.2012
została podpisana z firmą PHJ Gospodarka Odpadami K. Jadkowski Spółka Komandytowa, ul. I Armii Wojska Polskiego 8 lok. 42, 15-103 Białystok na kwotę
brutto 1 500,00 zł brutto miesięcznie
ryczałtem.
u „Budowę kanalizacji deszczowej w
Juchnowcu Kościelnym – odprowadzenie wód opadowych z ulicy Rumiankowej i Słonecznikowej”; ilość
ofert: 7; najkorzystniejszą wybrano ofertę „Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego „BIALEKO” W. i A. Pietruczuk S.C.
15-694 Białystok, Fasty ul. Dzikowska 6;
oferowana cena brutto 122 852,49 zł.

u „Świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 r.”; ilość ofert:
3; umowa Nr IGK.272.6.2012 z dnia
05.03.2012 została podpisana z firmą Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk, 15-879 Białystok,
ul. Św. Rocha 5 lok. 308A; ogólna wartość
umowy wynikająca z oferty wykonawcy
wynosi 140 791,00 zł brutto.
u „Zakup tłucznia betonowego o
frakcji 0-63mm do remontów dróg
gminnych w 2012 r.”; ilość ofert: 2;
umowa Nr IGK.272.7.2012 z dnia
05.03.2012 została podpisana z firmą:
Zakład Produkcji Kruszyw z Recyklingu
Karol Waszkuć 16-070 Choroszcz, ul.
Kruszewska 10, Zakład w Hryniewiczach,
16-061 Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze 75/5 na kwotę brutto 122 537,36 zł
u „Budowę drogi gminnej ul. Przemysłowej w Księżynie”; ilość ofert: 8;
realizacja przedmiotu zamówienia: do
30.11.2012r.; etap wyboru najkorzystniejszej oferty.
u „Wykonanie i konserwację oznakowania pionowego na terenie gminy
Juchnowiec Kościelny w 2012 roku”;
ilość ofert: 3; przetarg unieważniony ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
u „Obsługę geodezyjną Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 r.”; ilość
ofert: 3; najkorzystniejszą wybrano ofertę „Geodezyjne Usługi KOZAK Brończany 24, 16-061 Juchnowiec Kościelny;
oferowana cena brutto za całość zamówienia 159 650,00 zł.

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

Dane teleadresowe
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 857 132 880, fax 857 132 881
www.juchnowiec.gmina.pl
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

W przypadku jeśli w dzień odbioru wypadnie święto, odbiór nastąpi w następny dzień roboczy. Firmą odpowiedzialną za selektywną zbiórkę odpadów jest
PHJ Gospodarka Odpadami (tel. 85 653 16 65).

UWAGA!
DO WORKA ŻÓŁTEGO (BUTELKA PET) WRZUCAMY: BUTELKI PO
NAPOJACH, BUTELKI PO MLEKU, BUTELKI PO CHEMII GODPODARCZEJ.
NIE WRZUCAMY: OPAKOWAŃ PO JAJKACH, OPAKOWAŃ PO JOGURTACH, OPAKOWAŃ PO SERKACH, FOLII SPOŻYWCZEJ, TACEK PLASTIKOWYCH.
DO WORKA ZIELONEGO (SZKŁO KOLOROWE) WRZUCAMY:
UMYTE KOLOROWE BUTELKI I SŁOIKI BEZ NAKRĘTEK.
DO WORKA BIAŁEGO (SZKŁO BIAŁE) WRZUCAMY: UMYTE BIAŁE
BUTELKI I SŁOIKI BEZ NAKRĘTEK.
DO WORKA NIEBIESKIEGO (MAKULATURA) WRZUCAMY: PAPIER
SUCHY (NP.: GAZETY, ULOTKI, KSIĄŻKI), KARTONY.

PRZYPOMINAMY
29 września 2011 r. nastąpiła zmiana numeru telefonu
do Posterunku Policji w Juchnowcu Górnym.
Dotychczasowy numer 857196097 został dezaktywowany,
a w jego miejsce uruchomiono numer 856704143.
KWIECIEŃ 2012

Godziny pracy urzędu 7.30-15.30
Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów
w każdy czwartek w godz. 14.00-16.00 w pokoju nr 4 (parter)
Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godz. 9.00-17.00 w pokoju nr 5 (I piętro)
u Przewodnicząca Rady Gminy,
Obsługa Rady Gminy,
tel. 		
85 713 28 84
tel. kom.
697 011 593
u Sekretariat
tel.		
fax 		
tel. kom.

85 713 28 80
85 713 28 81
697 011 608

u Skarbnik
tel. 		
tel. kom.

85 713 28 88
697 011 592

u Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
tel. kom.		
697 011 627
		
697 011 598
u Gospodarka komunalna, wyłapywanie bezpańskich psów
tel. 		
85 713 28 92
u Inwestycje
tel. 		
857 132 895
u Drogi i transport
tel. 		
857 132 894

u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
tel. 		
85 713 28 91
tel. kom.
697 011 590
u Ewidencja działalności gospodarczej,
kasa
tel. 		
85 713 28 87
tel. kom.
697 011 589

u Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 		
857 195 060

u Ewidencja Ludności, Urząd Stanu
Cywilnego
tel. 		
85 713 28 85

u Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – pomoc społeczna
tel. 		
856 631 117

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

u Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – świadczenia rodzinne
tel. 		
856 632 392

