Raport o stanie gminy Turośń Kościelna w roku 2018
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Wstęp
Działając na mocy znowelizowanej w roku ubiegłym Ustawy o samorządzie gminnym,
mam zaszczyt oddać w Państwa ręce Raport o stanie gminny Turośń Kościelna w roku 2018.
Mam świadomość, iż dokument ukazuje obraz naszej Gminy w czasie wyjątkowym – w roku
wielkiego jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Przed
stuleciem największym potencjałem odradzającej się Polski byli wolni obywatele
zdeterminowani w działaniu na rzecz swoich rodzin, środowisk, lokalnych społeczności i
wyzwolonego po zaborach kraju. To na barkach wolnych mieszkańców niepodległej ojczyzny
legł ciężar tworzenia struktur administracyjnych, oświatowych, kulturalnych i społecznych
Polski oraz budowy infrastruktury technicznej i podstaw gospodarki odzyskanego kraju.
Konstruując dokument, który Państwo macie przed sobą, w całej pełni zdawaliśmy
sobie sprawę, iż niezmiennie największym potencjałem Rzeczypospolitej – także naszej
lokalnej wspólnoty samorządowej – są tworzący ją ludzie. Ma to swoje odzwierciedlenie
w strukturze Raportu. W pierwszej jego części koncentrujemy się na ukazaniu obrazu
demograficznego naszej Gminy oraz instytucji, które konstytuują nas jako świadomych
obywateli – jednostek oświatowo wychowawczych, społecznych i kulturalnych. Kolejna
część Raportu poświęcona została sprawom niezmiernie ważnym, absorbującym władze
i mieszkańców – gminnej gospodarce, infrastrukturze, mieniu komunalnemu oraz
samorządowym finansom. Obszerny materiał został ujęty w tabele ułatwiające odbiór
i łatwiejsze zorientowanie się w rozległej problematyce.
Uzupełnienie stanowi tabelaryczne zestawienie realizacji uchwał Rady Gminy, które
pozwala na łatwy wgląd w problematykę absorbującą lokalne społeczności i reprezentujące je
władze samorządowe gminy Turośń Kościelna.
Jestem przekonany, iż dzięki Raportowi o stanie gminny Turośń Kościelna w roku
2018 zyskają Państwo wyczerpującą wiedzę na temat realizowanych polityk, programów
i strategii oraz sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej naszej wspólnoty samorządowej.
Mam nadzieję, iż czas który zechcą Państwo poświęcić na zapoznanie się z prezentowanym
dokumentem, przyniesie zwiększenie wiedzy na temat naszej gminy, co zaowocuje dialogiem
przyczyniającym się do jak najsprawniejszego funkcjonowania samorządu gminnego.

Grzegorz Jakuć
Wójt Gminy Turośń Kościelna
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Turośń Kościelna położona jest w województwie podlaskim, w powiecie
białostockim i graniczy od północy z gminą Choroszcz, od zachodu z gminą Łapy, od
południa z gminą Suraż, od wschodu z gminą Juchnowiec Kościelny. Powierzchnia gminy
w granicach administracyjnych wynosi 14030 ha, co stanowi 0,69% powierzchni
województwa podlaskiego i 4,68 % powierzchni powiatu białostockiego.
Zachodnia część gminy, tj. ok. 30% jej powierzchni, znajduje się w granicach
Narwiańskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie. Północno-wschodnie fragmenty gminy
wchodzą w leśny pas ochronny Białegostoku. Najważniejsze wody na terenie gminy to
rozlewiska Narwi, rzeka Turośnianka i Niewodnica oraz gliniaki w Markowszczyźnie. Użytki
rolne stanowiące 63,6% obszaru gminy skoncentrowane są głównie w jej południowej części,
która ma charakter rolniczy. Ze względu na lasy stanowiące 23,4% obszaru gminy
i nadnarwiańskie bagna do zwierząt powszechnie spotykanych należą łosie, jelenie, sarny oraz
dziki i bobry. Swoje obszary lęgowe mają tu liczne gatunki ptaków, także chronionych.
Na obszarze gminy Turośń Kościelna położone są 34 miejscowości skupione w 34
sołectwach: 1. Baciuty, 2. Baciuty-Kolonia, 3. Baciuty Stacja, 4. Barszczówka, 5. Bojary,
6. Borowskie Cibory, Borowskie Olki, Borowskie Wypychy 7. Borowskie Gziki,
8. Borowskie Michały, 9. Borowskie Skórki, 10. Borowskie Żaki, 11. Chodory, 12. Czaczki
Małe, 13. Czaczki Wielkie, 14. Dobrowoda, 15. Dołki, 16. Iwanówka, 17. Juraszki,
18. Lubejki, 19. Markowszczyzna, 20. Niecki, 21. Niewodnica Korycka, 22. Niewodnica
Kościelna, 23. Piećki, 24. Pomigacze, 25. Stoczki, 26. Tołcze, 27. Topilec, 28. TopilecKolonia, 29. Trypucie, 30. Turośń Dolna, 31. Turośń Kościelna I, 32. Turośń Kościelna II,
33. Zalesiany, 34. Zawady. Wsie Borowskie Cibory, Borowskie Olki i Borowskie Wypychy
stanowią jedno sołectwo. Turośń Kościelna jest podzielona na dwa sołectwa (Turośń
Kościelna I i II), podobnie wieś Baciuty (Baciuty i Baciuty Stacja).
Urząd Gminy i podstawowe obiekty użyteczności publicznej znajdują się w Turośni
Kościelnej. W czternastu miejscowościach funkcjonują świetlice wiejskie. Na terenie gminy
prowadzi działalność 10 sklepów spożywczych oraz 3 stacje benzynowe. Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej świadczą placówki niepubliczne – jedna poradnia lekarza rodzinnego oraz
stomatolog (obie w Turośni Kościelnej). W Niewodnicy Koryckiej i Turośni Kościelnej
działają punkty apteczne. W Gminie są cztery szkoły podstawowe i dwa przedszkola.
Miejscowości wchodzące w skład gminy Turośń Kościelna należą do pięciu parafii
rzymskokatolickich (Juchnowiec Kościelny, Niewodnica Kościelna, Rynki, Turośń Kościelna,
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Uhowo) oraz jednej prawosławnej (Topilec). Na terenie gminy leżą kościoły parafialne
w Niewodnicy i Turośni oraz cerkiew w Topilcu.
Na terenie gminy istnieją ważne urządzenia infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym
(tj. krajowym, wojewódzkim i powiatowym), a mianowicie:
 magistralna linia kolejowa dwutorowa, zelektryfikowana Warszawa – Białystok –
Granica państwa,
 droga wojewódzka Białystok – Wysokie Mazowieckie,
 droga wojewódzka Białystok – Łapy,
 linia elektroenergetyczna WN 400 kV relacji Miłosna k /Warszawy – GPZ „Narew,
zasilająca stację transformatorowo – rozdzielczą GPZ 400/110 kV w Turośni Kościelnej,
 linie elektroenergetyczne 110 kV wychodzące z GPZ: „Narew” w kierunku Bielska
Podlaskiego, Łap, oraz Białegostoku,
 gazociąg wysokiego ciśnienia Białystok – Wyszków,
 tranzytowy gazociąg międzynarodowy Rosja – Europa Zachodnia,
 pasy ochronne pod urządzenia radiokomunikacji i teletransmisji relacji SLR Topczewo
– Białystok – RTCN Krynice.
W 2018 r. w gminie Turośń Kościelna było 163 km dróg publicznych, z czego 19 km
to drogi wojewódzkie, 73 km drogi powiatowe i 71 km drogi gminne. Długość
wewnętrznych gminnych dróg dojazdowych wynosiła 212 km
Do wszystkich miejscowości w gminie Turośń Kościelna jest doprowadzony
wodociąg. Na 30% obszaru funkcjonuje sieć gazowa, na takiej samej powierzchni, sieć
kanalizacyjna. Od roku 2013 gmina konsekwentnie wdraża odnawialne źródła energii.

MIESZKAŃCY GMINY
Liczba mieszkańców Gminy Turośń Kościelna według stanu na dzień 31grudnia 2018
roku wynosiła 6162 osoby, w tym 3083 kobiet i 3079 mężczyzn. Ludność Gminy stanowi
0,49% ludności województwa podlaskiego i 4,32% ludności powiatu białostockiego.
Wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy w 2018 roku wynosił 43,92 osób/km2 podczas gdy
dla całości województwa wynosi on 58,67 osoby/km2, a dla powiatu białostockiego 49,41
osób/km2. Natomiast gęstość zaludnienia jest wyższa niż średnia obliczona dla obszarów
wiejskich województwa. Gmina ze swoją powierzchnią równą 140,3 km2 należy do
powierzchniowo mniejszych gmin w województwie.
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W porównaniu do roku 2017 liczba ludności zwiększyła się o 77 osób. Wzrost ten jest
spowodowany przede wszystkim napływem ludności z innych gmin (zameldowało się na
pobyt stały 135 osób), większą liczbą urodzeń oraz spadkiem liczby zgonów w stosunku do
2017 r.
W 2017 roku urodziło się 59 dzieci, zmarło 60 mieszkańców. W 2018 roku urodziło
się 69 dzieci, zmarło 49 mieszkańców. W odniesieniu do poszczególnych kategorii
wiekowych najliczniejszą grupę, 59% ogółu ludności, stanowią mieszkańcy w wieku 19 - 60
lat – 3636 osób, dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat to 21,4% mieszkańców – 1320. Najmniej
liczną grupą są mieszkańcy powyżej 60 roku życia 19,6% – 1206 osób (w tym dwie osoby
powyżej 100. lat).
Liczba mieszkańców poszczególnych wsi:
Baciuty - 347
Baciuty-Kolonia -190
Barszczówka -142
Bojary - 70
Borowskie Cibory -35
Borowskie Gziki - 52
Borowskie Michały – 119
Borowskie Olki -31
Borowskie Skórki -18
Borowskie Wypychy -49
Borowskie Żaki -41
Chodory -133
Czaczki Małe -33
Czaczki Wielkie 112
Dobrowoda -135
Dołki - 64
Iwanówka -201
Juraszki - 97
Lubejki -113
Markowszczyzna -222
Niecki -222
Niewodnica Kościelna - 876
Niewodnica Korycka - 562
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Piećki - 34
Pomigacze - 275
Stoczki - 69
Tołcze - 192
Topilec - 80
Topilec-Kolonia - 25
Trypucie - 261
Turośń Dolna -334
Turośń Kościelna - 741
Zalesiany -196
Zawady - 91
Zmiany ludności gminy Turośń Kościelna w latach 1994 - 2018
Rok

1994

1999

2006

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ludność

4850

5011

5319

5699

5761 5844 5918 5925 6017 6085 6162

OŚWIATA
Gmina Turośń Kościelna w roku 2018 była organem prowadzącym dla: Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej, Szkoły Podstawowej im. Leonarda
Prystroma w Tołczach i Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzą:
Szkołą Podstawowa im. Stanisława Staszica z oddziałami gimnazjalnymi, oraz Przedszkole
Samorządowe. Ponadto na terenie Gminy Turośń Kościelna funkcjonują placówki
niepubliczne: Niepubliczna Szkoła Podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej
prowadzona przez Pana Marka Danilewicza oraz Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”
prowadzone przez Pana Tomasza Muszyńskiego.
W szkołach i przedszkolach w 48 oddziałach uczyło się 736 uczniów, z czego z
wychowania przedszkolnego korzystało 226 dzieci, w szkołach podstawowych uczyło się 454
uczniów, a do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 56 osób.
Liczba dzieci i oddziałów w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy
Turośń Kościelna wg. stanu na dzień 30 września 2018 r.
Placówka

wychowanie
szkoła
przedszkolne podstawowa
liczba dzieci
liczba dzieci
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oddziały
gimnazjalne
liczba dzieci

Razem
liczba dzieci

Przedszkole Samorządowe Zespół Szkół
w Turośni Kościelnej
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica Zespół Szkół
w Turośni Kościelnej
Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Turośni Dolnej
Szkoła Podstawowa
im. Leonarda Prystroma
w Tołczach
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Niewodnicy Kościelnej
Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”
w Niewodnicy Kościelnej

liczba oddzia- liczba oddzia- liczba oddziałów
łów
łów
100
-

RAZEM

liczba oddziałów
100

4

-

-

4

-

198

56

254

10

2

12

16

52

-

68

1

7

-

8

9

99

-

108

1

8

-

9

75

105

-

180

4

8

-

12

26

-

-

26

3

-

-

3

226

454

56

736

13

33

2

48

W placówkach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna liczba dzieci na oddział wynosi
16,06, dane dla poszczególnych szkół przedstawia tabela.
Liczba dzieci
na oddział
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach (z oddz.
przedszkolnym)
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej (z
oddz. przedszkolnym)
Szkoła podstawowa
Zespół Szkół w Turośni
Gimnazjum
Kościelnej
Przedszkole Samorządowe
Razem

12
8,5
19,8
28
25
16,06

We wrześniu 2018 r. dzieci w poszczególnych klasach szkół podstawowych i oddziałach
gimnazjalnych uczyła się następująca liczba dzieci:

Klasa

I

II

III

IV
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V

VI

VII VIII

III
gm

Razem

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica
Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Turośni Dolnej
Szkoła Podstawowa
im. Leonarda Prystroma
w Tołczach
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Niewodnicy Kościelnej
RAZEM

26

21

17

39

34

18

22

21

56

254

8

4

0

6

10

9

6

9

-

52

7

12

9

11

21

14

12

13

-

99

16

8

20

15

12

16

10

8

-

105

57

45

46

71

77

57

50

51

56

510

215 uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy spełniało obowiązek szkolny w
szkołach położonych w sąsiednich gminach (Białystok, Juchnowiec)
Z wychowania przedszkolnego mogą korzystać dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, natomiast
gmina ma obowiązek zapewnić miejsca w placówkach dzieciom w wieku 3 – 6 lat. Na terenie
gminy zameldowanych było 239 dzieci w wieku 3-6 lat, z tego: urodzonych w roku 2012 – 64,
2013 – 65, 2014 – 62, 2015 – 48, oraz 82 dzieci 2 – letnich.
We wrześniu 2018 roku z oferty wychowania przedszkolnego korzystało 226 dzieci, w
tym 45 dzieci będących mieszkańcami gmin: Białystok, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny,
Suraż, Sokoły oraz Łapy.
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących
roczników (wg. stanu na dzień 30 września 2018 r.):
Placówka

Przedszkole Samorządowe
Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Turośni Dolnej
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma
w Tołczach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Niewodnicy Kościelnej
Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”
w Niewodnicy Kościelnej
RAZEM

2016
2-latki

2015
3-latki

2014
4-latki

2013
5-latki

2012
6-latki

Razem

24

21

30

25

100

-

2

6

3

5

16

-

-

3

3

3

9

3

20

18

18

16

75

3

5

8

7

3

26

6

51

56

61

52

226

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina obciążana była kosztami wychowania
przedszkolnego 30 dzieci zamieszkałych w Gminie Turośń Kościelna, a uczęszczających do
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przedszkoli funkcjonujących na terenach: Miasta Białystok oraz Gminy Juchnowiec
Kościelny.

Specjalne potrzeby edukacyjne
Do szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy uczęszcza 35 dzieci
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego i potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:
Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej – 7 dzieci,
Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej – 9 dzieci,
Gimnazjum w Turośni Kościelnej – 4 dzieci,
Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – 6 dzieci,
Szkoła Podstawowa w Tołczach – 2 dzieci,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej – 7 dzieci,
Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej – 0 dzieci.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki młodzieży w wieku 16-18 lat
Młodzież w wieku 16-18 lat, zameldowana na terenie Gminy – 231 osób, w tym:
•

spełniający obowiązek szkolny (uczniowie gimnazjum) – 1 osoba

•

spełniający obowiązek nauki – 215 osób

•

uczęszczający do szkoły w kraju, w którym przebywają – 9 osób

młodzież zameldowana, lecz niezamieszkała na terenie Gminy Turośń Kościelna, co do której
brak informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki – 6 osób

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Od 2011 r. uczniom szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie
Gminy przyznawane są Nagrody oraz Stypendia Wójta Gminy.
Nagroda Wójta Gminy stanowi formę wyróżnienia uczniów wykazujących się
szczególną aktywnością i umiejętnościami w różnych dziedzinach oraz uzyskujących wysokie
wyniki w nauce. Dyrektorzy szkół typują jednego ucznia ze swojej placówki.
W 2018 r. za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 5 Nagród Wójta
Gminy wysokości po 400 zł każda.
Celem przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Turośń Kościelna jest nagradzanie
szczególnie uzdolnionych uczniów, których zainteresowania wykraczają poza szkolny
program nauczania, którzy aktywnie działając w dziedzinie naukowej, sportowej
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i artystycznej osiągają znaczące sukcesy i przyczyniają się do promocji Gminy Turośń
Kościelna. Na rok szkolny 2017/2018 przyznano 5 stypendiów natomiast na rok szkolny
2018/2019 - 4. W 2018 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 9460 zł.

Dowożenie uczniów
W roku 2018 dowożono przeciętnie 216,98 uczniów (rok szkolny 2017/2018 – 225,
rok szkolny 2018/2019 - 201). Dowożenia odbywały się dwoma autobusami szkolnymi i
autobusem PKS.
L.p.

Wyszczególnienie

Liczba uczniów dowożonych
autobusami szkolnymi

1.

Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

10,66

2.

Szkoła Podstawowa w Tołczach

31,33

3.

Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej

23,33

4.

Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej

88,33

5.

Gimnazjum w Turośni Kościelnej

63,33

Razem

216,98

Rodzicom 10 uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, zwracane były koszty dowozu dzieci do szkół, na podstawie
zawartych umów pomiędzy Wójtem Gminy, a rodzicem dowożącym dziecko własnym
środkiem transportu.

Dożywianie dzieci w szkołach
W placówkach oświatowych chętnym dzieciom zapewniane są posiłki. Dzieciom
uczęszczającym do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej posiłki przygotowywane są w
szkolnej stołówce. W ramach opłaty za posiłki dzieci Przedszkola Samorządowego otrzymują
śniadania, obiady i podwieczorki, natomiast dzieci szkolne obiady i podwieczorki. Dzieci ze
szkół w Turośni Dolnej i w Tołczach mają możliwość zamówienia obiadów dostarczanych
przez firmę cateringową.
Liczba dzieci korzystających z dożywiania
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach

39

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

27

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

303

Razem

369
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Pojekty oświatowe
Aby poszerzyć ofertę edukacyjną, zaproponować zajęcia dodatkowe i jednocześnie
doposażyć placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkoły występują o środki
zewnętrzne, biorą udział w programach oświatowych realizowanych ze środków rządowych,
Unii Europejskiej jak też innych instytucji krajowych. W 2018 r szkoły prowadzone przez
Gminę Turośń Kościelną realizowały następujące projekty:
Szkoła

Nazwa realizowanego projektu

Szkoła Podstawowa im. „Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej – szkoła kreatywna i kompetentna” projekt
Stanisława Staszica
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Osi Prioritetowej
– Zespół Szkół w Turośni III Kompetencje i kwalifikacje Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Kościelnej
na lata 2014 – 2020 – realizowany w roku szkolnym 2017/2018

„Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych – wartość ogółem 35000 zł (w tym wkład własny 20%) realizowany w roku szkolnym 2018/2019
Uczniowie II i III klasy
Gimnazjum im. Michała
Sopoćki w Turośni
Kościelnej

„Ferie z ekonomią” – kształtowanie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i rozwój
umiejętności w zakresie bankowości, sposobów planowania i zarzadzania
finansami osobistymi i firmy, analiza rynku pracy - II półrocze roku szkolnego
2017/2018 – na podst. Umowy o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju
Wsi Polskiej

Przedszkole
Samorządowe
– Zespół Szkół w Turośni
Kościelnej

„Poznaję siebie, myślę i działam” - projekt realizowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w Osi Prioritetowej IX Rozwój lokalny
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –
2020 – realizowany w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w
Turośni Dolnej

„Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych” - projekt

realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Osi Prioritetowej
III Kompetencje i kwalifikacje Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020 – realizowany w roku szkolnym 2017/2018
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - rządowy program wspierania w
latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w
zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wpieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych – wartość
ogółem 3100 zł (w tym wkład własny 20%)
„Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych – wartość ogółem 35000 zł (w tym wkład własny 20%) realizowany w roku szkolnym 2018/2019

Zatrudnienie nauczycieli stan na 30 września 2018 r.
W szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna zatrudnionych jest 83
nauczycieli (61,37 etatu), w tym w wymiarze pełnego etatu 46 nauczycieli i w niepełnym
wymiarze czasu – 37.
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Lp.

Wyszczególnienie

w pełnym
wymiarze

w niepełnym
wymiarze

razem etaty

1

Szkoła Podstawowa w Tołczach

10

9

13,25

2

Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej

8

14

12,54

3

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

28

14

35,58

46

37

61,37

Razem

Wśród 83 nauczycieli 39 nauczycieli ma tytuł nauczyciela dyplomowanego, 28 –
nauczyciela mianowanego, 13 – nauczyciela kontraktowego oraz 3 – nauczyciela stażysty.
Stopień awansu zawodowego
Razem

Bez
stopnia

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

0

1

2

8

8

19

0

1

3

7

11

22

Zespół Szkół Turośń Kościelna

0

1

8

13

20

42

Razem

0

3

13

28

39

83

Szkoła Podstawowa im. Leonarda
Prystroma w Tołczach
Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Turośni Dolnej

W placówkach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna liczba etatów nauczycieli na
oddział wynosi 1,86 natomiast liczba dzieci na etat nauczycielski 8,64, dane dla poszczególnych szkół
przedstawia tabela.
Liczba etatów
nauczycieli na oddział

Liczba dzieci
na etat nauczycielski

Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma
w Tołczach (z oddz. przedszkolnym)

1,47

8,96

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Turośni Dolnej (z oddz. przedszkolnym)

1,57

6

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

2,22

9,67

Razem

1,86

8,64

Budżet oświaty w budżecie Gminy
W 2018 r. wydatki gminy na oświatę wyniosły 8.615.302,23 zł z czego 5.305.796,00
zł ( 61,59 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji na wychowanie
przedszkolne, przekazanych z budżetu państwa. Różnica wydatków została pokryta z budżetu
Gminy.
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Otrzymane subwencje oświatowe i dotacje na wychowanie przedszkolne
na 1 ucznia
Otrzymana
uczniów)

subwencja

oświatowa

ogółem

(552,33

9.177,10

5.068.786,00

Otrzymana dotacja na zadania w zakresie
wychowania przedszkolnego ( 173 dzieci)

1.370,00

237.010,00

RAZEM

5.305.796,00

Na budżet oświaty składają się następujące pozycje: wynagrodzenia i pochodne 5.318.430,95 zł, Dowożenie uczniów - 404.825,94 zł, Dotacje dla niepublicznych jednostek
oświatowych - 1. 635.691,25 zł oraz pozostałe w kwocie 1.256.354,09 zł. Finansowane były z:
subwencji oświatowej 5.068.786 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne - 237.010,00 zł,
wpłat rodziców - 451.110,53 zł, oraz budżetu gminy - 2.858.395,70 zł.
Dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych w 2018 r. wyniosła 1 635.691,25
zł z czego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej - 1.448.807,82 zł
( w tym na 92,08 uczniów szkoły podstawowej - 1.005.595,62 zł oraz 73 dzieci oddziału
przedszkolnego - 443.212,20 zł) i dla Niepublicznego Przedszkole „Puchatek” w Niewodnicy
Kościelnej (31,75 dzieci) - 180.413,99 zł.
Wydatki gminy oraz poszczególnych placówek ogółem, a także w przeliczeniu na
jednego ucznia, poniesione w 2018 r przedstawia poniższa tabela.
Treść

Wydatki

GM

SPTK

PS

888.002,87 1.926.082,04 602.768,68

Kuchnia przy
ZS w TK
(posiłki )
184.159,21

SPTD

SPT

Inne*

Gmina
razem

1.115.254,65 1.224.233,76 2.269.975,08 8.615.302,23

Średnia
84
176,66
98
303
68,66
104
194,01
725,33
liczba
uczniów
Wydatki na
10.571,46
10.902,76
6.150,70
607,78
16.243,15
11.771,48
13.786,92
11.877,77
1 ucznia
( rocznie)
Liczba
3,33
9,33
4
6,33
7,33
oddziałów
*Dotacje i subwencje przekazane placówkom niepublicznym, refundacja kosztów wychowania przedszkolnego
innym gminom oraz dowożenie.
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Wynik średni

Odchylenie
standardowe

Stanin

Średni wynik
powiat

Średni wynik
województwo

Średni wynik
kraj

Liczba zdających

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Część humanistyczna
Język polski

41

65%

18%

5

65%

67%

68%

Część humanistyczna
Historia i wiedza o społeczeństwie

41

55%

17%

5

57%

59%

59%

Część matematyczno - przyrodnicza
Matematyka

41

55%

19%

6

51%

53%

52%

Część matematyczno - przyrodnicza
Przedmioty przyrodnicze

41

54%

19%

5

54%

56%

56%

Język obcy nowożytny
Język angielski - poziom podstawowy

41

64%
27%
5
wynik średni

65%

69%

68%

Język obcy nowożytny
Język angielski - poziom rozszerzony

41

45%

-

-

-

Gimnazjum im. Michała Sopoćki w
Turośni Kościelnej

26%

-

KULTURA
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej jest gminną samorządową instytucją
kultury.
W grudniu 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna
przeniosły się do nowych pomieszczeń przy ul. Lipowej 109. Dzięki zmianie lokalizacji,
znacznie poprawiły się warunki pracy GOK-u. W zmodernizowanym budynku znajdują się
pomieszczenia biurowe, pokoje instruktorskie (gdzie odbywają się cotygodniowe spotkania
Klubu Seniora) oraz biblioteka i czytelnia. Oprócz pomieszczeń użytkowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w budynku znajduje się świetlica wiejska z salą widowiskową o
powierzchni 250 m3, w której organizowane są między innymi koncerty, prelekcje oraz
zajęcia dla dzieci.
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej w 2018 roku w szczególności
prowadził działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Turośń
Kościelna w celu:
zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Turośń Kościelna w zakresie uczestnictwa
w kulturze,
wspierania regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
ochrony dziedzictwa kulturowego regionu,
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współdziałania z instytucjami kultury,
prowadzenia działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych,
pozyskiwania i przygotowania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze
oraz współtworzenia ich wartości.
Główna formą upowszechniania kultury była organizacja wydarzeń kulturalnych, m.in.:
kontynuacja akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” ,
ferie w bibliotece, organizacja zajęć zimowych dla dzieci i młodzieży
IV Przegląd Piosenki Walentynkowej
spotkanie autorskie z pisarką Renatą Wroną
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
Warsztaty dla młodzieży kl. VI w ramach projektu „Sklejki poetyckie”
obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
organizacje spotkania autorskiego z Szymonem Hołownią
współorganizację „Obchodów Dnia Strażaka”
współorganizację „Gminnych Obchodów Dnia Dziecka”
spotkania autorskiego dla młodzieży z kl. VII z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim
współorganizację XV edycja wydarzenia pn. „Dzień Konia na Podlasiu”,
organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży,
współorganizację spotkania sąsiedzkiego w ramach cyklu "Muzyczne utwory na letnie
wieczory
w ramach cyklu „Czcimy pamięć poległych” w 79. rocznicę wybuchu II wojny
światowej wspólnie z przedstawicielami samorządu gminnego oraz dyrektorami szkół
publicznych odwiedzono miejsca pamięci i męczeństwa, aby oddać hołd ofiarom II wojny
światowej i poległym w obronie Ojczyzny
współorganizację „Międzypokoleniowej potańcówki”
współorganizację uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej, w
tym organizacja koncertu „W barwach Niepodległej” z udziałem grupy Zayazd w ramach 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
organizacja uroczystości pn. „Dzień Edukacji Narodowej”
współorganizację uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości
organizację „Wieczornicy Patriotycznej”
współorganizację „Gminnych Obchodów Dnia Seniora”
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organizację uroczystości pn. „Gminne Spotkanie Opłatkowe”

Kolejną formą działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w 2018
roku było wspieranie i promocja czytelnictwa. W ramach GOK-u funkcjonowały dwie
biblioteki , tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej oraz jej filia w Turośni
Dolnej. Biblioteki publiczne w Gminie Turośń Kościelna otrzymały w 2018 roku dotację z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3600,00 zł w ramach Programu
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Gminna Biblioteka
Publiczna w Turośni Kościelnej zakupiła 2018 roku nowości książkowe w ilości 214
woluminów na kwotę 4861,00 zł, w tym 117 woluminów na kwotę 2742,00 zł za środki
samorządowe oraz 97 woluminów w kwocie 2119,00 zł z dotacji Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Ogółem księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni
Kościelnej na koniec 2018 roku wyniósł 14052 wol. Do Filii Bibliotecznej w Turośni Dolnej
zakupiono 149 nowych książek na kwotę 3240,00 zł, w tym 80 wol. na kwotę 1759,00 zł za
środki samorządowe oraz 69 książek w kwocie 1481,00 zł z dotacji. Ogółem księgozbiór Filii
Bibliotecznej w Turośni Dolnej na koniec 2018 roku wyniósł 8966 wol. W 2018 roku Gminna
Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej zarejestrowała 227 czytelników, w tym 82
czytelników dziecięcych i młodzieżowych oraz 145 czytelników dorosłych. W GBP
wypożyczono w ciągu roku 4273 książek, w tym 2247 wol. literatury dla dorosłych, 1229
książek dla dzieci i młodzieży oraz 797 wol. literatury popularnonaukowej. Biblioteka
udostępniła także 144 czasopisma oraz udzieliła 109 informacji. W roku 2018 bibliotekę
gminną odwiedziło 1879 osób. Filia Biblioteczna w Turośni Dolnej zarejestrowała w ciągu
roku 111 czytelników, w tym 77 czytelników dziecięcych i młodzieżowych oraz 34
czytelników dorosłych. W FB wypożyczono 1256 książek, w tym 640 wol. literatury dla
dorosłych, 545 wol. literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz 71 książek literatury
popularnonaukowej. Filię Biblioteczną odwiedziło 647 użytkowników.
W ramach promocji gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej w 2018
roku wydał 4 numery kwartalnika "Nowiny Naszej Gminy" opisującego najważniejsze dla
mieszkańców informacje,wydarzenia czy komunikaty.
W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej otrzymał
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja do realizacji w ramach planu działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Dzień Konia na
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Podlasiu XV edycja”. Przewidziany budżet projektu: 43670,00 zł, Kwota przyznana:
18300,65 zł. Wkład własny projektu wyniósł 25488,20 zł.
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej sprawuje nadzór merytoryczny nad 14
obiektami użyteczności publicznej:
1. Świetlicą wiejską w Baciutach
Drewniany budynek położony w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Główna sala
świetlicy o powierzchni 56 m2.
2. Świetlicą wiejską w Barszczówce
Nowy, klimatyzowany, budynek z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala
świetlicy o powierzchni 110 m2.
3. Świetlicą wiejską w Borowskich Ciborach
Budynek z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala świetlicy o
powierzchni 97 m2. W świetlicy ma swoją siedzibę miejscowa jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej.
4. Świetlicą wiejską w Borowskich Michałach
Budynek bez zaplecza sanitarnego. Główna sala świetlicy o powierzchni 66 m2. W świetlicy
ma swoją siedzibę miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
5. Świetlicą wiejską w Chodorach
Budynek klimatyzowany, z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala
świetlicy o powierzchni 196 m2. W świetlicy ma swoją siedzibę miejscowa jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej.
6. Świetlicą wiejską w Iwanówce
Budynek z zapleczem kuchennym. Główna sala świetlicy o powierzchni 62 m2. W świetlicy
ma swoją siedzibę miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
7. Świetlicą wiejską w Niewodnicy Koryckiej
Budynek z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala świetlicy o
powierzchni 129 m2. W świetlicy ma swoją siedzibę miejscowa jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej.
8. Świetlicą wiejską w Pomigaczach
Budynek z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala świetlicy o
powierzchni 92 m2.
9. Świetlicą wiejską w Turośni Dolnej
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Budynek klimatyzowany, z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala
świetlicy o powierzchni 119 m2. W świetlicy ma swoją siedzibę miejscowa jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej.
10. Świetlicą wiejską w Turośni Kościelnej
Budynek klimatyzowany, z zapleczem kuchennym. Główna sala świetlicy o powierzchni 250
m2. W świetlicy ma swoją siedzibę miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
11. Świetlicą wiejską w Topilcu
Drewniany budynek położony w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Główna sala
świetlicy o powierzchni 47 m2.
12. Świetlicą wiejską w Trypuciach
Budynek klimatyzowany, z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala
świetlicy o powierzchni 165 m2.
13. Świetlicą wiejską w Zalesianach
Budynek z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala świetlicy o
powierzchni 80 m2.
14. Świetlicą wiejską w Zawadach
Budynek z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem. Główna sala świetlicy o
powierzchni 120 m2.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 zamknął się kwotą 583 464,10 zł.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Gmina Turośń Kościelna należy do Związku Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin
Górnej Narwi, Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego. Członkostwo to jest bardzo istotne zarówno z punktu widzenia wymiany
doświadczeń pomiędzy partnerami, jak też zwiększenia możliwości realizacji zadań poprzez
wspólne działania.
Zgodnie z zapisami Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
Gmina przeznaczyła środki finansowe w wysokości 50.000 zł na realizację zadań publicznych
w 2018 r, w tym w wysokości 20.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
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W otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi
i uzależnieniom” (zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami profilaktyki, promujące
zdrowy tryb życia, organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ze
szczególnym

uwzględnieniem

rodzin

patologicznych,

połączonych

z

profilaktyką,

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne (edukacja
kulturalna)) uczestniczyły 3 organizacje:
1. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy - „ZaTopieni w historii IV –
organizacja zajęć kulturalno – edukacyjnych, połączonych z wypoczynkiem młodzieży z
terenu gminy Turośń Kościelna”.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy - „Ruch i aktywne wakacje 2018”.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Tur” - „Sport – droga do zdrowego życia”.

Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy otrzymała dotację w wysokości
5419zł i w okresie wakacji realizowała projekt polegający na zebraniu materiału, przez dzieci
i młodzież, od najstarszych mieszkańców parafii Topilec (wspomnienia, pieśni ludowe,
charakterystyczne obrzędy, tańce). Następnie przeprowadzono warsztaty teatralne z dziećmi
i młodzieżą w Supraślu, których efektem końcowym było napisanie scenariusza
i przygotowanie przedstawienia teatralnego, opartego na zdobytych materiałach. Młodzi
ludzie mieli możliwość wspólnego spędzenia czasu w trakcie wakacji, jednocześnie poznając
kulturę regionu, warsztat aktorski, malarski, śpiewu i tańca oraz ucząc się pracy w zespole.
Otrzymaną kwotę dotacji przeznaczono na wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,
szkoleniowców i koordynatorów podczas dziewięciodniowych warsztatów teatralno –
wokalnych w Supraślu, wynagrodzenie instruktorów zajęć warsztatowych, uszycie strojów do
spektaklu. (Powyższe zadanie realizowane było przy współfinansowaniu ze środków
przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 8.000zł.)
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy otrzymało dotacje w kwocie 9500 zł i podczas
wakacji zorganizowano dziesięć imprez kulturalnych, rekreacyjno - turystycznych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy tj.:
• wycieczka rowerowa do Tykocina pod pomnik Czarneckiego z rejsem tramwajem
wodnym po rzece Narew i zwiedzaniem Tykocina,
• rajd pieszy w Supraślu i Puszczy Knyszyńskiej, zakończony ogniskiem,
• festyn dla dzieci „Hura znowu są wakacje” na placu przedszkolnym w Niewodnicy
Kościelnej, połączony z występem Teatru Narwal w spektaklu „Witaminki księżnej
Ewelinki”,
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• wycieczka rowerowa „Szlakiem Konopielki” z Niewodnicy do Frampola. W drodze
powrotnej zwiedzanie Domku Twórczości Edwarda Redlińskiego.
• festyn familijny w Kolonii Baciuty, podczas którego rozegrano mecz piłkarski
o Puchar Wójta Gminy Turośń Kościelna. Na zakończenie odbyło się wspólne
grillowanie,
• spływ kajakowy rzeką Narew. Trasa spływu: Suraż – Bokiny – Topilec,
• festyn w Dobrowodzie, połączony z zawodami sportowymi, w tym III Przełajowy
Bieg Zdrojowy o Puchar Wójta Gminy Turośń Kościelna. Na zakończenie odbyło się
wspólne grillowanie,
• na zakończenie wakacji zorganizowano festyn w Niewodnicy Kościelnej, podczas
którego odbył się Koncert z cyklu „Muzyczne utwory na letnie wieczory”. Wystąpił
zespół „Trzeci Oddech Kaczuchy”. Ponadto w ramach Narodowego Czytania, pod
honorowym patronatem Pary Prezydenckiej w wykonaniu mieszkańców, odbyła się
również inscenizacja przedstawienia „Przedwiośnie” S. Żeromskiego,
• w okresie obchodów Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano wyjazd
autokarowy do Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku na spektakl pt:
„Słomkowy kapelusz”. Pod pomnikiem marszałka J. Piłsudskiego oddano hołd
poległym i pomordowanym w walce o niepodległość Polski. Złożono symboliczną
wiązankę kwiatów.
• w

okresie październik – grudzień 2018r. zorganizowano zajęcia świetlicowe w

Niewodnicy Koryckiej (tj. warsztaty artystyczne zakończone wystawą prac, turniej
tenisa stołowego, wspólne ubieranie choinki bożonarodzeniowej).
Dzieci i młodzież miały możliwość w aktywny i atrakcyjny sposób spędzić wolny czas.
Poznać walory turystyczne swojej najbliższej okolicy, rzeki Narwi oraz województwa
podlaskiego.
Z otrzymanej kwoty dotacji opłacono m.in. wypożyczenie kajaków, bilety na spektakl
teatralny, ozdoby choinkowe, nagrody przyznane uczestnikom wydarzeń sportowych,
wynagrodzenie koordynatora projektu, przewodnika turystycznego, ratownika, ubezpieczenie,
poczęstunek i oprawę muzyczną podczas festynu.
Uczniowski Klub Sportowy „Tur” otrzymał dotacje w kwocie 10000 zł i w okresie od
maja do grudnia zorganizował bezpłatne zajęcia sportowe: piłka koszykowa oraz piłka nożna
dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w
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Turośni Kościelnej. Z uzyskanej dotacji opłacono zakup sprzętu sportowego i nagród na
imprezy sportowo – rekreacyjne.
Zawodnicy brali udział w licznych zawodach i turniejach sportowych m.in.:
•

11.05.2018r. – „Turniej Majowy” w piłkę nożną w Zespole Szkół w Turośni
Kościelnej.

•

19.05.2018r.

– Turniej Piłki Nożnej w poszczególnych kategoriach wiekowych

(Przedszkole i Szkoła Podstawowa ZS w Turośni Kościelnej).
•

16.06.2018r. – Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy, w
którym uczestniczyli chłopcy i dziewczęta Szkoły Podstawowej ZS w Turośni
Kościelnej).

•

15.09.2018r. – Turniej Piłki Nożnej w poszczególnych kategoriach wiekowych
(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ZS w Turośni Kościelnej).

•

09.11.2018r. – Zawody lekkoatletyczne pn. „Bieg niepodległej”, w których
uczestniczyli uczniowie ZS w Turośni Kościelnej,

•

21.11.2018r. – Derby Turośni Kościelnej w piłce koszykowej, w których uczestniczyli
uczniowie ZS w Turośni Kościelnej.

W ramach konkursu na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w 2018r. ofertę złożył tylko Uczniowski Klub Sportowy „TUR” i otrzymał
dofinansowanie na dwa projekty:
1) „Z zimą za pan brat” – 2.913 zł
2) „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – 17087 zł .

- „Z zimą za pan brat”: w dniach 29 stycznia do 2 lutego UKS zorganizował
zimowisko sportowe dla trzech grup wiekowych. W godz. od 9.00 do 13.00 dzieci i młodzież
uczestniczyły w: grach zespołowych (piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkowa)
organizowanych na hali sportowej, ćwiczeniach ogólnorozwojowych organizowanych na
przyszkolnym orliku i siłowni pod chmurką, grach rekreacyjnych (tenis stołowy, dwa ognie,
badminton) organizowanych na salce gimnastycznej i korytarzu szkolnym. Zorganizowano
trzy wyjazdy na Lodowisko BOSiR w Białymstoku.
Od 5 lutego do 23 marca kontynuowano zajęcia w godz. od 17.00 do 19.00. Uczestnicy mogli
wybrać rodzaj gry zespołowej, w którą pragną danego dnia zagrać. W ww. okresie odbyły się
również trzy wyjazdy na Lodowisko BOSiR w Białymstoku.
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(Powyższe zadanie realizowane było przy współfinansowaniu ze środków przyznanych przez
Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 15.000zł.)
- „W zdrowym ciele – zdrowy duch”: od lutego do grudnia UKS poprowadził zajęcia
treningowe dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ZS w Turośni Kościelnej.
Z uzyskanej dotacji opłacono zakup sprzętu sportowego i nagród na imprezy sportowo –
rekreacyjne.
Zawodnicy brali udział w licznych zawodach i turniejach sportowych, m.in.:
•

20.02.2018r. – w Bielsku Podlaskim odbyły się Eliminacje Grupy Południowej w piłce
ręcznej chłopców z Gimnazjum,

•

26.02.2018r. – w Turośni Kościelnej odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej dla
chłopców z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej ZS w Turośni Kościelnej,

•

23.03.2018r. – na sztucznym lodowisku w Białymstoku odbyła się Gimnazjada
Województwa Podlaskiego w Łyżwiarstwie Szybkim dziewcząt i chłopców,

•

12.04.2018r. – w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbyła się Olimpijka klas I – III.

•

21.05.2018r. – w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbył się Turniej Piłki Ręcznej
w kategorii szkół podstawowych dziewcząt i chłopców.

•

Od maja do września zorganizowano turniej I ligi tenisa ziemnego

•

6.06.2018r. – w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbyła się Gimnazjada
Lekkoatletyczna,

•

16.10.2018r. – w Kleosinie odbył się Turniej Piłki Nożnej chłopców ze szkoły
podstawowej,

•

16.10.2018r. – w Łapach odbył się bieg uliczny ‘Od Karolka do Karola”,

•

23.10.2018r. – w Białymstoku odbył się Turniej Piłki Ręcznej w kategorii szkół
podstawowych,

•

29.10.2018r. – w Łapach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w piłce
koszykowej dziewcząt,

•

31.10.2018r. – w Zabłudowie odbyły się Igrzyska Powiatu Białostockiego chłopców w
kategorii szkół podstawowych,

•

6.11.2018r. w Tołczach odbył się Turniej Piłki Koszykowej w kategorii szkół
podstawowych,

•

16.11.2018r. – w Supraślu odbyły się mistrzostwa Powiatu Białostockiego w szachach
drużyn mieszanych,
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych każdego roku w miesiącu kwietniu zapraszani są
na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury oraz sesję Rady Gminy Turośń Kościelna, na
których przedstawiają sprawozdania ze swojej rocznej działalności oraz ustalane są
planowane

kierunki

działalności

i

współdziałania.

Gmina

wspiera

organizacyjnie

przeprowadzane przez organizacje pozarządowe przedsięwzięcia np. poprzez udostępnienie
gminnych obiektów czy sprzętu.

Organizacje pozarządowe mają możliwość nieodpłatnego zamieszczania w biuletynie:
„Nowiny Naszej Gminy” oraz na stronie internetowej Gminy, ogłoszeń dotyczących ich
działalności realizowanej na terenie naszej Gminy.
Organizacje

pozarządowe

działające

na

terenie

Gminy

Turośń

Kościelna

w 2018r.:
1. Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi,
2. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
3. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy,
5. Towarzystwo Przyjaciół Turośni Dolnej,
6. Uczniowski Klub Sportowy „Tur”,
7. Stowarzyszenie „Młodzi Kreatywni”,
8. Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Podlaska,
9. Fundacja „Legion Wschodni Fundacja”,
10. Fundacja na Rzecz Ochrony Architektury Drewnianej „Skansen Podlaski”,
11. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Demokracji Obywatelskiej i Rozwoju
Regionalnego „Synergia”
12. Koło Gospodyń Wiejskich „Zdrój”,
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej,
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej,
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Michałach,
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Olkach,
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach,
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanówce,
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Niewodnicy Koryckiej.
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POLITYKA SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej realizuje zadania własne
gminy i zadania zlecone gminie z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia „Dobry Start”,
Karty Dużej Rodziny.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem
pomocy społecznej jest zapobieganie w/w sytuacjom przez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem. Obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym
ustawą.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń pieniężnych;
 pracy socjalnej;
 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 rozwijanie i wdrażanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
W 2018 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 366 wywiadów środowiskowych,
rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej,
mieszkaniowej i materialnej. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 3 pracowników
socjalnych. Teren gminy został podzielony na rejony opiekuńcze. Praca socjalna świadczona
jest w następującej formie:
•

podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych
mrozów, zaopatrywanie podopiecznych w opał oraz żywność,

•

pomoc

podopiecznym

w

wypełnianiu

wniosków

na

ustalenie

niepełnosprawności, pomoc przy składaniu wniosku o dowód osobisty,
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stopnia

•

objęcie dożywianiem w szkole dzieci, młodzieży,

•

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, działania mediacyjne,

•

motywowanie osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia,

•

pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala,

•

pomoc oraz udzielenie informacji w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku
mieszkaniowego,

•

działania interwencyjne w sytuacji osób czy rodzin zagrożonych, potrzebujących
pomocy,

•

udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im
świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

•

pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych,

•

organizowanie przewozu osób do DPS,

•

pomoc w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne,

•

pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych PFRON,

•

pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na kolonie letnie,

•

wsparcie

w

rozwiązywaniu

problemu

przemocy,

udzielanie

informacji

o

kompetencjach policji, sądu, prokuratury.
•

pomoc w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej,

•

pomoc w umieszczaniu w szpitalu psychiatrycznym - za zgodą lub bez zgody w trybie
nagłym,

•

podjęcie działań w celu umieszczenia osoby chorej psychicznie, wymagającej
całodobowej opieki w domu pomocy społecznej bez jej zgody,

•

sprawianie pogrzebu,

•

pomoc w uzyskaniu porady prawnej.

Na zadania własne w 2018 roku wydatkowano :
Zasiłki w formie :
• zasiłku stałego skorzystało 35 osób, na kwotę 149.806,58 zł w tym 25 osoby samotnie
gospodarujące na kwotę - 127.230 zł i 10 osób w rodzinie - na kwotę 22.576 zł
• na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - przeznaczono kwotę
12.264,06 zł.
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• odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 8 osób
wyniosła 234.349,06 zł.
•

zasiłki okresowe wypłacono 83 rodzinom na kwotę 206.650,17 zł - zasiłki celowe
wypłacono 45 rodzinom na kwotę 25803,73 zł

•

Pomoc w zakresie dożywiania :koszt tego programu w 2018 roku wyniósł 182.000 zł
w tym 144.000 zł dotacji z budżetu Wojewody i 38.000 zł ze środków własnych
gminy. Ogółem objęto programem 372 osoby, w tym w formie posiłku 188 osoby tj.
dożywianiem w przedszkolach i we wszystkich rodzajach szkół podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dzieci i młodzież z terenu Gminy Turośń
Kościelna. W okresie przerw wypoczynkowych od nauki, kiedy nie były wydawane
posiłki, przyznawano zasiłek celowy np. na zakup żywności.

•

Dodatki mieszkaniowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej realizuje ponadto zadania
wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
W 2018 roku 2 rodzinom przyznano pomoc w formie dodatków mieszkaniowych ze środków
własnych Gminy na ogólną kwotę 6767,92 zł
Utrzymanie ośrodka pomocy
Utrzymanie GOPS finansowane jest ze środków gminy w wysokości 299414,70 zł i
dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 75.000,00 zł. Fundusze
wydatkowano na płace osobowe wraz ze składkami, delegacje służbowe, prowizje bankowe,
znaczki, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej zatrudnia na dzień 31.12.2018 r:
- Kierownika GOPS – cały etat,
- 3 pracowników socjalnych - cały etat,
- 2 aspirantów pracy socjalnej– cały etat,
- asystent rodziny - cały etat w systemie zadaniowego czasu pracy,
- główna księgowa – ½ etatu.
W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy:
1. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2014-2018 - przyjęty Uchwałą Nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Turośń
Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018”.
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W rodzinach gdzie zdiagnozowano zjawisko przemocy, plan pomocy rodzinie
realizowany jest przez Zespół Interdyscyplinarny. Rodzina zostaje objęta intensywną opieką
wszystkich służb, tj.: kuratora, policji, pedagoga, dyrektora przedszkola czy szkoły, ośrodka
pomocy społecznej, asystenta rodziny,

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. Wszystkie służby współpracują ze sobą w celu poprawy sytuacji rodziny. W
niewielkich gminach, tak jak nasza, jest to bardzo skuteczna metoda pracy, kiedy ustalany jest
spójny plan pracy z rodziną a członkowie grupy dzielą się obowiązkami i na bieżąco
informują się o sytuacji rodziny. W 2018 roku zostało założonych

przez Policję 19

Niebieskich Kart. Każda prowadzona jest według regulacji zapisanych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów. Wszystkie skrzywdzone osoby uzyskały z naszej strony opiekę i
poradnictwo. W każdym przypadku Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołał
grupy robocze. W skład grup roboczych powoływani są :pracownik socjalny mający pod
opieką rejon i dzielnicowy.
Fakultatywnie w zależności od składu rodziny i specyfiki problemu:
-

jeżeli w rodzinie jest problem alkoholowy, to w skład grupy roboczej wchodzi członek
GKRPA;

-

jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym, to w skład grupy roboczej wchodzi
pedagog lub wychowawca;

-

jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku niemowlęcym przedstawiciel NZOZ;

-

jeżeli w rodzinie wyrokiem sądu przydzielono kuratora, to w skład grupy roboczej
wchodzi kurator sprawujący dozór;

-

asystenta rodziny.
W roku

2018

grupy

robocze

spotykały

się

61

razy,

natomiast

Zespół

Interdyscyplinarny obradował czterokrotnie. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się średnio raz na kwartał. Na posiedzeniach tych dokonano ocen pracy grup
roboczych i indywidualnych planów pomocy. Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245) zakończenie procedury
następuje w przypadku:
-

ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy;

-

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań (…).
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2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

-

został ustanowiony

Uchwałą Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Głównym jego celem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego
funkcjonowania. W rezultacie programu zakładany jest wzrost umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych,

wzrost

świadomości

społeczeństwa

na

temat

prawidłowego

funkcjonowania rodziny, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.
Pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania prowadzi asystent rodziny. Wspierającymi,
motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta rodziny objętych zostało 7 rodzin (27
osób, w tym 14 dzieci) w wymiarze średnio 6 godzin tygodniowo, w zależności od
występujących problemów w rodzinie i ich natężenia. Przygotowywano rodziny biologiczne
do powrotu dzieci funkcjonujących w zastępczych formach opieki.
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo –
wychowawczej.
W pieczy zastępczej w 2018 roku przebywało 7 dzieci oraz troje dzieci w rodzinie
zastępczej. W 2018 roku na pobyt w domach dziecka wydano: 157.772,50 zł, a na rodzinę
zastępczą: 9.791,92 zł

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Turośń Kościelna na 2018 rok. – przyjety Uchwałą
Nr XXIX/232/ 2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 grudnia 2017 r.
Głównym celem programu jest promocja zdrowego stylu życia i ukazywanie alternatywy
wobec uzależnień, kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych. Program ma również
charakter edukacyjno – korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno – wspomagający
dla osób współuzależnionych. W gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym lub Przemocą
w Rodzinie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej na
realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych otrzymała na rok 2018 kwotę w wysokości 120 116 zł. Za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku została wykorzystana kwota 118 098,42zł. Wszystkie
zaplanowane zadania z określeniem kosztów zawartych w budżecie Gminnego Programu na
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2018 rok w swej realizacji zostały udokumentowane fakturami, zaksięgowane oraz
szczegółowo rozliczone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w ramach bieżącej
działalności w 2018 r. realizował także następujące zadania zlecone:
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej prowadził
postępowanie egzekucyjne wobec 27 dłużników alimentacyjnych, z czego wobec 15 (dla
których jesteśmy gminą wierzyciela tj. dłużników ze względu na wypłacane świadczenia z
funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym lub przedstawicielom osób uprawnionych),
natomiast wobec 12 dłużników alimentacyjnych prowadzono postępowanie na wniosek
gminy wierzyciela. W 2018 r. kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosła
15.194,02 zł w tym: odsetki ustawowe – 7.163,61 zł, zaliczka alimentacyjna – 140,50 zł,
fundusz alimentacyjny – 7.889,91 zł.
2. Program Rodzina 500+ (Świadczenie wychowawcze)
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi

prawnemu

dziecka.

Świadczenie

wychowawcze

przysługuje

osobom

uprawnionym do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie.
Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód
rodziny. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, a w rodzinie z
dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł. W 2018 r. wydano 613 decyzji w tym 29 decyzji
odmownych. W 1 przypadku wnioskodawca złożył odwołanie od decyzji odmownej do SKO
– decyzję utrzymano w mocy. Po uwzględnieniu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych
w wysokości 1000,00 zł łączna suma wydatkowana na świadczenia wychowawcze wynosi
4270818,90 zł, na obsługę wydano 64.999,77zł.
3. Program Dobry Start, Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom
faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne
domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych raz w roku na dziecko. Świadczenie przysługuje w
związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub 24
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roku życia w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie
przysługuje w wysokości 300 zł.
Od 01-07-2018 do 31-12-2018 r. wypłacono 860 świadczeń Dobry Start na łączną kwotę
258.000 zł, na obsługę wydano 8690,00 zł. Liczba wniosków 568 w tym 1 rozpatrzony
negatywnie.
4. Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze
KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej,
paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz
ułatwia dostęp do dóbr i usług.
W 2018 roku 21 rodzin złożyło wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:
- 12 wniosków dla rodzin wielodzietnych występującej po raz pierwszy o wydanie Karty;
- 3 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny ze względu na urodzenie dziecka;
- 3 wnioski dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, w tym
dodatkowo dla 2 osoób o wydanie duplikatu karty;
- 1 wniosek o wydanie karty w formie elektronicznej.
Kwota związana z realizacją programu to: 201,56 zł oraz została wpłacona kwota 18,61 zł
tytułem wydania duplikatu karty.
5. Realizacja zadań z zakresu ustawy o systemie oświaty - pomoc materialna dla uczniów
(stypendia socjalne I zasiłki szkolne)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w
rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Aby ją
określić, zalicza się zakwalifikowanych uczniów do uzyskania stypendium do następujących
grup dochodowych:
1) I grupa – o dochodach miesięcznych na członka rodziny poniżej kwoty 200,00zł
2) II grupa – o dochodach miesięcznych na członka rodziny od kwoty 200,00 zł do 528,00zł
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Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodzica lub prawnego albo
faktycznego opiekuna ucznia, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub innego
członka rodziny). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Realizacja stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych w 2018 r.
Liczba decyzji na stypendium szkolne w II semestrze na rok szkolny 2017/2018 – 59 szt.
Liczba wszystkich wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 – 61 szt.
Liczba decyzji na stypendium szkolne w I semestrze na rok szkolny 2018/2019 – 54 szt.
Liczba odmów (rok szkolny 2018/2019) – 7 szt.
Liczba wniosków z dochodem do 200 zł/osobę w rodzinie (rok szkolny 2018/2019) – 1 szt.
Liczba wniosków z dochodem powyżej 200zł/na osobę w rodzinie (rok szkolny 2018/2019) 53 szt.
Liczba wniosków na zasiłek szkolny (styczeń – czerwiec 2018)– 0 szt.
Liczba wniosków na zasiłek szkolny (wrzesień - grudzień 2018)– 0 szt.
Na ten cel wydano w 2018 roku łączną kwotę 50.000,00 zł w tym kwota dotacji w wysokości
40.000,00 zł, oraz udział środków własnych w wysokości – 10.000,00 zł

Ogółem na świadczenia rodzinne, na zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (łącznie z kosztem obsługi świadczeń) wydatkowano w 2018 roku kwotę
1.779.498,91 zł z budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków własnych
kwotę 2.580,80 zł.

Przestępczość
Przestępczość w województwie podlaskim jest na poziomie niższym od średniej
krajowej (w kraju na tys. mieszkańców ok. 19, w województwie ok. 13). Przestępczość na
terenie gminy Turośń Kościelna jest niższa od średniej wojewódzkiej (ok.10 na tys.
mieszkańców). Teren należy zatem do obszarów o niskiej przestępczości, jednak pod tym
względem gminę można podzielić na dwa rejony – bezpieczniejszą część południową
i bardziej zagrożoną przestępczością, część północną.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2018 roku, najbardziej zagrożonymi
przestępczością wsiami były Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka, jak również nowo
powstałe osiedla domów jednorodzinnych w Zalesianach, Markowszczyźnie i Nieckach.
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Dochodzi tam w szczególności do przestępstw przeciwko mieniu. Niemały wpływ na taki stan
ma bezpośrednie sąsiedztwo miasta Białegostoku, skąd przeważnie rekrutują się sprawcy
przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie w/w miejscowości. Dodatkowo rejon tych
wsi jest obszarem gęsto zalesionym co jest dużym ułatwieniem w popełnianiu przestępstw.
Ilość popełnianych przestępstw zaistniałych na terenie gminy Turośń Kościelna,
zarejestrowanych przez Komisariat Policji w Łapach w omawianym okresie, kształtowała się
w następujący sposób:

2018

Kategoria przestępstwa
-

Kradzież z włamaniem

21

-

Kradzież mienia

8

-

Kradzież trakcji kolejowej

0

-

Groźby karalne

7

-

Zniszczenie mienia

2

-

Znęcanie się nad rodziną

5

-

Nietrzeźwi kierujący

7

-

Oszustwo

5

-

Bójki i Pobicie

1

-

Uszkodzenie ciała

4

-

Pożar

0

- Wyrąb i kradzież drzewa

1

- Wypadki

10

-

Narkotyki

3

-

inne

13
ogółem

87

Ilość przeprowadzonych czynności w sprawach o wykroczenia w omawianym okresie
przedstawia tabela poniżej:
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Kategoria wykroczeń

2018
I-IX

Przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

171

Przeciwko mieniu

7

Szkodnictwo leśne

3

Przeciwko instytucjom

1

Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

1

inne

1

ogółem

184

W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Turośń Kościelna
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łapach przeprowadzali programy profilaktyczne,
ściśle współpracując z Urzędem Gminy w Turośni Kościelnej, Zespołem Interdyscyplinarnym,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkołami. Przedsięwzięcia
miały na celu uwidaczniać bieżące zagrożenia, wskazywać na sposoby ich unikania, a
młodzież szkolną nauczyć bezpiecznych zachowań.
W związku z prowadzonymi programami profilaktycznymi przeprowadzono wiele
spotkań z mieszkańcami, sołtysami i radnymi, właścicielami firm i sklepów, w trakcie których
prowadzono rozmowy profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa mienia prywatnego, poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców, mające na celu wzrost świadomości o istniejącym zagrożeniu
przestępstwami i wykroczeniami w podległym rejonie oraz położono nacisk na wychowanie
młodzieży w poszanowaniu prawa, zwracając uwagę na bezpieczne zachowania podczas
drogi do szkoły jak i w czasie wolnym. Dzielnicowi nawiązywali kontakt z sołtysami
miejscowości w celu ustalenia bieżących problemów mieszkańców.
Asystent do Spraw Nieletnich Komisariatu Policji w Łapach oraz dzielnicowi
prowadzili spotkania z uczniami i gronem pedagogicznym szkół na terenie gminy Turośń
Kościelna. W sposób ciągły jest prowadzony nadzór nad osobami nieletnimi zagrożonymi
demoralizacją oraz popełniającymi czyny zabronione, a w uzasadnionych przypadkach
kierowane są wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Białymstoku. W szkołach
przeprowadzono wiele spotkań i pogadanek z uczniami i rodzicami, których tematami były
m.in.: „Bezpieczna Droga z/do Szkoły”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”,
„Odpowiedzialność karna Nieletnich i Rodziców”, „Zagrożenia Internetowe”.
Prowadzone jest również ścisła współpraca z kuratorami sądowymi dotycząca
prawidłowego nadzoru nad osobami skazanymi. Dzielnicowi ściśle współpracują z Gminnym
Ośrodkiem

Pomocy

Społecznej

w

Turośni

Kościelnej

jak

również

Zespołem

Interdyscyplinarnym w celu prawidłowego nadzoru nad rodzinami objętymi procedurą
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Niebieska Karta jak i rodzinami gdzie wg sygnału społecznego dochodzi do patologii
społecznych.
W ramach poprawy bezpieczeństwa w rejonie prowadzono wiele akcji m.in.: „Akcja
Drwal”, „Akcja Kłusownik”, „Akcja Choinka”, „Zimowy Ratownik”, zabezpieczono imprezy
o dużej liczbie uczestników m.in.: „Dzień Konia na Podlasiu” w m. Niewodnica Kościelna,
„Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Turośni Kościelnej”, Gminne Obchody
Dni Strażaka w Turośni Dolnej, procesje religijne w m. Turośń Kościelna, Niewodnica
Kościelna oraz Zawady – Topilec.
W związku z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie gminy
Turośń Kościelna w 2018 roku na obszarze działania komisariatu Policji w Łapach w dalszym
ciągu propagowano zasadę jej działania. Następstwem tego, co niewątpliwie cieszy, pojawiają
się nowe zgłoszenia.
W okresie styczeń – wrzesień 2018 roku Komisariat Policji w Łapach na terenie
gminy Turośń Kościelna odnotował 24 zgłoszeń (25 zgłoszeń w 2017r. w takim samym
okresie), gdzie użytkownicy wskazali poszczególne zagrożenia bezpieczeństwa w
konkretnych miejscach na terenie gminy Turośń Kościelna z czego 7 zostało potwierdzonych
(nie licząc zagrożeń w ruchu drogowych takich jak np. „przekraczanie dozwolonej prędkości”
gdzie weryfikacją zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego z komendy
Miejskiej Policji w Białymstoku).

Infrastruktura techniczna
Gospodarka wodno – ściekowa
1. Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę 34 miejscowości odbywa się z trzech stacji wodociągowych
stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, a eksploatowanych przez Wodociągi
Podlaskie Sp. z o. o ul. Elewatorska 31, Białystok, znajdujących się w miejscowościach:


Turośń Dolna – zaopatruje w wodę 11 miejscowości: Bojary z kolonią, Borowskie

Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki,
Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Piećki, Stoczki i Turośń Dolną.


Baciuty – zaopatruje w wodę 7 miejscowości: Barszczówkę z kolonią, Baciuty, Baciuty

– Kolonia, Dobrowoda, Topilec, Topilec – Kolonia, Trypucie i Zawady.


Pomigacze – zaopatruje w wodę 9 miejscowości w gminie Turośń Kościelna: Iwanówkę,

Juraszki, Markowszczyznę z kolonią, Niewodnicę Korycką, Niewodnicę Kościelną, Niecki,
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Pomigacze Turośń Kościelna, Zalesiany oraz w gminie Juchnowiec Kościelny: Brończany,
Koplany, kol. Koplany, Lewickie i kol. Lewickie.


Wieś Lubejki zaopatrywana jest w wodę z wodociągu Juchnowiec Kościelny.
 Miejscowości Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory i Dołki zaopatrywane są w
wodę z wodociągu Suraż.

2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Na terenie gminy scentralizowany system kanalizacji sanitarnej posiada miejscowość
Turośń Kościelna, Turośń Dolna, Iwanówka, Juraszki i Pomigacze, Niecki, Dobrowoda,
Baciuty, Markowszczyzna, Zalesiany, Tołcze i Piećki. Pozostałe miejscowości na terenie
gminy dysponują lokalnymi urządzeniami kanalizacyjnymi, najczęściej zbiorniki ściekowe
tzw. szamba, z których osady są wywożone wozami asenizacyjnymi. Część indywidualnych
gospodarstw domowych posiada własne przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Ścieki komunalne odprowadzane są do gminnej oczyszczalni ścieków znajdującej się
w miejscowości Turośń Kościelna. Oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana w 2018 roku.
(Zwiększona została przepustowość ze 175 do 400 m3/dobę)

Energetyka
1. Gazownictwo
Na obszarze gminy Turośń Kościelna długość sieci gazowej na koniec 2018 roku
wynosiła 43 km, a korzystało z niej 42 % mieszkańców.
2. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Źródłem zasilania w energię elektryczną gminy jest RPZ 110 /15 kV w Łapach oraz
RPZ- 8 110/15 kV i RPZ-5 w Białymstoku. Istniejące źródła zasilania w pełni pokrywają
zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej w gminie.
Rozprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa się
poprzez układ sieci SN 15 kV i NN, która w przeważającej części jest siecią napowietrzną.
Na terenie gminy Turośń Kościelna zlokalizowane są najwyższe rangą urządzenia
elektroenergetyczne województwa podlaskiego. Między wsią Turośń Kościelna a wsią
Iwanówka zlokalizowana jest stacja transformatorowo - rozdzielcza GPZ „Narew” 400 /110
kV. Zasilana jest ona linią WN 400 kV z kierunku Miłosna k/ Warszawy. W/w stacja stanowi
ważny element w układzie krajowym oraz jest głównym punktem zasilania miasta Białystok i
Województwa Podlaskiego. W ramach współfinansowanego przez Unię Europejską mostu
energetycznego Polska – Litwa wybudowano linię 400 kV Ostrołęka - Narew, która połączyła
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stację elektroenergetyczną Ostrołęka zlokalizowaną na terenie miasta Ostrołęka ze stacją
Narew.

Ład przestrzenny
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń
Kościelna
Na obszarze gminy Turośń Kościelna obowiązuje Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turośń Kościelna, uaktualnione
Uchwałą Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Analiza studium obejmuje zgodność z obowiązującymi przepisami, obecnymi warunkami
społeczno - ekonomicznymi, gospodarczymi i trendami rozwojowymi Gminy Turośń
Kościelna. “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Turośń Kościelna
”zawiera część tekstową i graficzną - dwie mapy w skali 1:25000. Na jednej mapie
przedstawione są uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna
natomiast na drugiej kierunki. Rysunek studium zawiera określone obszary chronione na
podstawie przepisów odrębnych, określone obszary ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury, określone obszary wymagające przekształceń. Tekst studium w
części dotyczącej uwarunkowań zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami obecnie
obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego
Do 31 grudnia 2002 r na całym obszarze Gminy Turośń Kościelna obowiązywał
ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr
X/56/91 z dnia 30.04.1991 r. Po 1 stycznia 1995r., do planu ogólnego wprowadzano zmiany
(które obowiązują do dnia dzisiejszego) w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 67 w/w ustawy, miejscowy plan ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna w dniu 31.12.2002 r. stracił
ważność. W chwili obecnej na terenie Gminy Turośń Kościelna obowiązują następujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 Uchwała nr XXXI/141/97 Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń
Kościelna (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 22, poz. 97),
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 Uchwała Nr XXXI/142/97 Rady Gminy w Turośni Kościelnej z dnia 2 października
1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego wsi Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 22, poz. 98)
 Uchwała Nr XXXV/162/98 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 stycznia 1998 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Turośń Kościelna
 Uchwała Nr II/12/98 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 listopada 1998 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu o zagospodarowania przestrzennego gminy
Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 24, poz. 276)
 Uchwała Nr XII/74/99 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 listopada 1999 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
wsi Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 41, poz. 659)
 Uchwała Nr XII/75/99 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 listopada 1999 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 41, poz. 660)
 Uchwała Nr XXI/105/2000 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 czerwca 2000 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 20, poz. 266)
 Uchwała Nr XXI/106/2000 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 czerwca 2000 w
sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
wsi Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 20, poz. 267)
 Uchwała Nr XXV/128/2000 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 grudnia 2000 w
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2001 r. Nr 2, poz. 27)
 Uchwała Nr XXXII/160/01 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 października
2001

w

sprawie

zmiany

miejscowego

planu

ogólnego

zagospodarowania

przestrzennego gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 920)
 Uchwała Nr XXXII/161/01 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 października
2001 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego wsi Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 921)
 Uchwała Nr XXII/155/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zawady,
gmina Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2141)
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 Uchwała Nr XXII/156/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń
Dolna, gmina Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2142)
 Uchwała Nr XXII/157/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesiany,
gmina Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2143)
 Uchwała Nr XXII/161/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 1ipca 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baciuty,
gmina Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2147)
 Uchwała Nr XXII/158/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń
Kościelna, gmina Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2144)
 Uchwała Nr XXII/101/96 Rady Gminy w Turośni Kościelnej z dnia 3 października
1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczeg61owego zagospodarowania
przestrzennego wsi Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 32, poz. 114)
 Uchwała Nr XXXV/163/98 Rady Gminy w Turośni Kościelnej z dnia 29 stycznia
1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczeg61awego zagospodarowania
przestrzennego wsi Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 3, poz. 10)
 Uchwała Nr XXII/159105 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 r. w
sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

części

wsi

Markowszczyzna, gmina Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2145)
 Uchwała Nr XXII/162/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Turośń
Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2148)
 Uchwała XXIX/218/09 Rady Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń
Kościelna
 Uchwała XXIX/192/09 Rady Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń
Kościelna
 Uchwała XXIX/193/09 Rady Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń
Kościelna
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 Uchwała XXIX/203/09 Rady Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń
Kościelna
 Uchwała XXIX/204/09 Rady Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń
Kościelna
 Uchwała XXIX/205/09 Rady Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń
Kościelna
 Uchwała XXIX/206/09 Rady Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń
Kościelna
 Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń
Kościelna, gmina Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 8, poz. 159)
 Uchwała Nr XI/93/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii
elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na
terenie gminy Turośń Kościelna /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20 marca 2012r.,
poz. 944/
 Uchwała Nr XI/93/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w
sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

stacji

transformatorowo – rozdzielczej GPZ „NAREW” 400/110 kV na terenie gminy
Turośń Kościelna /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20 marca 2012r., poz. 911/
 Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru
gminy Turośń Kościelna obejmującego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna,
Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie
Pokrycie Gminy Turośń Kościelna obowiązującymi planami zagospodarowania
przestrzennego około 1.8 % powierzchni administracyjnej.
W dalszym ciągu prowadzone sa opracowania w zakresie ładu przestrzennego. Podjęto
pięć uchwał intencyjnych:
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 Uchwała Nr XXIX/233/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna
obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka w rejonie ulic
Topole, Trakt Napoleoński i Kościuszki.
 Uchwała Nr XXIX/234/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna
obejmującego część wsi Niewodnica Korycka "Północ" w rejonie ulic Trakt
Napoleoński i Kościuszki.
 Uchwała Nr XXIX/235/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna
obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna w rejonie ulic Dąbrowskiego, Trakt
Napoleoński i Topole.
 Uchwała Nr XXIX/236/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna
obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna "Północny Wschód" w rejonie ulic
Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński.
 Uchwała Nr XXIX/237/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna
obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna "Północny Zachód".
Zasadność przystapienia do sporządzenia w/w planów wynika z potrzeby uporządkowania
spraw własnościowych, szczególnie na drogach i działkach służących za dojazdy oraz
ochrony zasobów leśnych i obszaru doliny rzeki Czaplinianka w związku ze wzmożonym
ruchem budowlanym na terenie Niewodnic.
3. Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
W trybie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmianę sposobu zagospodarowania terenu na
obszarach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ustala się
decyzją . Ustawa przewiduje dwa rodzaje decyzji: decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego na inwestycje związane z realizacją celu publicznego oraz decyzje o warunkach
zabudowy na pozostałe inwestycje.
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Główny charakter planowanych na terenie gminy Turośń Kościelna inwestycji związany
jest z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz budynkami mieszkalnymi w zabudowie
zagrodowej.
Struktura wydanych w 2018 roku decyzji o warunkach zabudowy z podziałem na rodzaje
inwestycji:

W 2018 roku wydano również 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Dominującym rodzajem planowanych inwestycji były: sieci wodociągowe oraz
linie energetyczne niskiego napięcia, sieci gazowe.

Nieruchomości komunalne

Wykaz nieruchomości nabytych w 2018 roku

L.p.
1.
2.

Obręb

Nr
działki

Baciuty

172/1

Baciuty

173/1

Pow.
(ha)

Klasyfikacja
wg. przeznaczenia
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0078 publicznych
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0167 publicznych
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Nabycie:
darowizna
/zakup
darowizna
darowizna

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

199/10
570/10
570/17
29/4
29,7
258/7

grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0019 publicznych
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0066 publicznych
0,0342 droga gminna
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0180 publicznych
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0050 publicznych
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0137 publicznych
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0012 publicznych
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0165 publicznych
grunty przeznaczone pod budowę dróg
0,0014 publicznych
0,0503 droga wewnętrzna
0,0135 droga wewnętrzna
0,0633 droga wewnętrzna
0,2293 droga wewnętrzna
0,1387 łąki, grunty orne

darowizna
darowizna
darowizna
darowizna
darowizna
darowizna

62/39

0,0725 grunty orne

darowizna

104/2

0,4596 poszerzenie drogi gminnej ul. Leśna

darowizna

104/1

0,0375 poszerzenie drogi gminnej ul. Leśna

94/1

0,4009 droga gminna

94/14

0,0309 droga gminna

darowizna
z mocy prawa art.
98 ust.1 ustawy
o gospodarce
nieruchomościami
z mocy prawa art.
98 ust.1 ustawy
o gospodarce
nieruchomościami

472/3

0,0300 droga wewnętrzna

darowizna

472/4

0,0786 droga wewnętrzna

darowizna

472/8
231/7
231/8

0,0253 droga wewnętrzna
0,0097 droga wewnętrzna
0,0997 droga wewnętrzna

darowizna
darowizna
darowizna

480/9
480/11
484/14
484/9

0,1941
0,0905
0,0794
0,0809

darowizna
darowizna
darowizna
darowizna

Baciuty

218/11

Baciuty
Baciuty

218/13
187/1

Baciuty

174/5

Baciuty

202/3

Baciuty

198/10

Baciuty

198/12

Baciuty

199/8

Baciuty
Baciuty
Baciuty
Juraszki
Juraszki
Niecki
Niewodnica
Korycka
Niewodnica
Korycka
Niewodnica
Korycka

Niewodnica
Kościelna

Niewodnica
Kościelna
Niewodnica
Kościelna
Niewodnica
Kościelna
Niewodnica
Kościelna
Tołcze
Tołcze
Turośń Kościelna
Turośń Kościelna
Turośń Kościelna
Turośń Kościelna

pod zabudowę usług., komun.
pod zabudowę usług., komun.
droga wewnętrzna
droga wewnętrzna
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darowizna
darowizna
darowizna
darowizna
darowizna
darowizna
darowizna
darowizna

31.
32.
33.
34.
35.

Zalesiany
Zalesiany
Zalesiany
Zalesiany
Zalesiany

134/8
183/1
13/5
13/7
13/14

Ogółem powierzchnia

0,1364
0,7037
0,0128
0,2717
0,0929

grunty orne
droga wewnętrzna
droga wewnętrzna
droga wewnętrzna
droga wewnętrzna

darowizna
darowizna
darowizna
darowizna
darowizna

3,5252

Wykaz nieruchomości zbytych w 2018 roku

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Obręb
Barszczówka
Turośń Kościelna
Turośń Kościelna
Turośń Kościelna
Turośń Kościelna

Nr
działki

Klasyfikacja
wg. przeznaczenia

27/15
641/119
641/118
641/123
641/117

Pow.
(ha)
0,0076
0,0907
0,0910
0,0909
0,1240

inne tereny zabudowane
łąki
łąki
łąki, pastwiska
łąki

152

0,3450

droga wewnętrzna

6.
Zalesiany

Ogółem powierzchnia

Zbycie:
sprzedaż
/wykreślenie
sprzedaż
sprzedaż
sprzedaż
sprzedaż
sprzedaż
inwestycja
drogowa DW
678

0,7492

MIENIE KOMUNALNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY TUROŚŃ
KOŚCIELNA
I. GRUNTY NA TERENIE GMINY
powierzchnia gruntów ogółem - 364,2053 ha w tym:
użytki rolne - 45,8623 ha w tym: zabudowane - 5,1295 ha
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione - 9,2165 ha
nieużytki 12,7316 ha
tereny zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe i przeznaczone pod zabudowę - 17,5106 ha
użytki kopalne 21,4701 ha
drogi, tereny pod budowę dróg publiczncyh - 255,3266 ha
rowy i grunty pod wodami - 2,0876 ha

II. BUDYNKI I OBIEKTY
budynek biurowy urzędu gminy w Turośni Kościelnej
budynek ośrodka zdrowia w Turośni Kościelnej
budynek dworca pks w Turośni Kościelnej
budynek oczyszczalni w Turośni Kościelnej

44

budynek stacji dmuchaw w oczyszczalni w Turośni Kościelnej
budynek hydroforni w Trypuciach
budynek magazyn paliw w Trypuciach
budynek magazynowy w Trypuciach
budynek administracyjny sur w Trypuciach
świetlica w Turośni Kościelnej
świetlica w Barszczówce
świetlica w Niewodnicy Koryckiej
świetlica w Zalesianach
świetlica w Topilcu
świetlica w Baciutach
świetlica w Zawadach
świetlica wiejska w Trypuciach
świetlica wiejska w Pomigaczach
świetlica wiejska w Turośni Dolnej
garaż - świetlica wiejska w Turośni Dolnej
budynek szkoły murowany – SP NIEWODNICA KOŚCIELNA
budynek gospodarczy murowany z cegły - SPNK
budynek kotłowni murowany - SPNK (przedszkole niepubliczne)
śmietnik murowany - SPNK
budynek hydroforni w Turośni Dolnej
budynek socjalny sur w Turośni Kościelnej
budynek tuczarni nr 1 w Turośni Kościelnej
budynek tuczarni nr 2 w Turośni Kościelnej
budynek tuczarni nr 3 w Turośni Kościelnej
budynek osp w Czaczkach Wielkich
budynek osp w Chodorach
wiaty przystankowe – 34 szt.

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA
infrastruktura sieci wodociągowej - 133 km (na terenie gminy Turośń Kościelna zwodociągowane są
wszystkie miejscowości)
infrastruktura sieci kanalzacji sanitarnej - 60,61 km (Turośń Kościelna, Turośń Dolna, Juraszki, Dobrowoda, Baciuty, Iwanówka, Niecki,Markowszczyzna, Tołcze, Zalesiany,Piećki)
sieć światłowodowa - internet w twoim zasięgu
IV. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE
kompleks boisk sportowych w Tur. Kość. - Moje Boisko Orlik 2012
plac zabaw w Lubejkach
zagos. dz. gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne
boisko sportowe przy świetlicy wiejskiej w Pomigaczach
basen – Sp Niewodnica Kościelna
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stadion gminny w Turośni Kościelnej
ogrodzenie placu świetlicy we wsi Baciuty
zagospodarowana działka gminna w Turośni Dolnej
zagospodarowana działka gminna w Juraszkach
zagospodarowana działka gminna w Chodorach
zagospodarowana działka gminna w Niewodnicy Kościelnej
zagospodarowana działka gminna w Niewodnicy Koryckiej
zagospodarowana działka gminna w Tołczach
zagospodarowana działka gminna w Zalesianach
zagospodarowana działka gminna w Borowskich Michałach
zagospodarowana działka gminna przy świetlicy wiejskiej w Zawadach
zagospodarowana działka gminna przy świetlicy wiejskiej w Topilcu

V. POZOSTAŁE
centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej we wsi Chodory
centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej we wsi Iwanówka
centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej we wsi Turośń Kościelna
centralne ogrzewanie w świetlicy wiejsciej we wsi Borowskie Cibory
centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej we wsi Borowskie Michały
pompy ciepła gruntowe - 38 szt.
zestawy solarne - 275 szt.
zestwy ogniw fotowoltaicznych - 59 szt.
urządzenie do pomiaru tlenu rozpuszcz. i odczytu ph w oczyszcz.
turbowent oddymiający - OSP Turośń Dolna
automatyka w oczyszczalni
urządzenia wysokociśnieniowe pyton w oczyszczalni
panel do sterownika w oczyszczalni
zestawy solarne na budynkach mieszkalnych
zestawy solarne na budynkach użytecznosci publicznej
monitoring obiektów sportowych - Turośń Kościelna
telewizor samsung - świetlica Pomigacze
kolumny głośnikowe aktywne jbl ze statywem - świetlica Zalesiany
ładowacz stoll z łyżką stoll
pług śnieżny
kosiarka bijakowa
zbiorniki retencyjne w hydrofoni Pomigacze
ławka niepodległości dla samorządów

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE
Opel Vivaro
Skoda Superb
samochód ciężarowy Renault Master
samochód pożarniczy w Chodorach
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samochód pożarniczy w Borowskich Michałach
samochód pożarniczy Mercedes Daimler-Benz 1019af
samochó pożarniczy Lublin
samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy Iveco
samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy Mercedes-B
Autosan Bia 37mm
Autobus Bia 44f2
ciągnik rolniczy John Deere 6210se z pługiem śnieżnym
ciągnik John Deere 5066e
wóz asenizacyjny
samochód Star 200

Działalność gospodarcza
Na terenie Gminy Turośń Kościelna w rejestrze KRS zarejestrowanych jest 55
przedsiębiorstw i stowarzyszeń, natomiast w ogólnodostępnej bazie przedsiębiorców CEiDG
(Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej) wg. stanu na dzień 31.12.2018
r. zarejestrowanych było 336 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
W roku 2018 nowego wpisu do CEiDG dokonało 44 osoby, prowadzenie działalności
gospodarczej zawiesiło – 21,

wznowiło – 12, na zamknięcie działalności gospodarczej

zdecydowało się 29.
Najczęściej wykonywanymi rodzajami działalności gospodarczej są: prace budowlane,
handel

i transport.

Liczba wpisów w CEiDG wg rodzaju działalności gospodarczej
L.p. Przeważający rodzaj działalności
1
2
3
4
5
6
7
8

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Pozostałe górnictwo i wydobywanie
Produkcja artykułów spożywczych
Produkcja wyrobów tekstylnych
Produkcja odzieży
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
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Liczba wpisów
3
3
3
5
1
1
6
1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i
urządzeń
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja mebli
Pozostała produkcja wyrobów
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane specjalistyczne
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa
pojazdów samochodowych
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
Działalność pocztowa i kurierska
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
Telekomunikacja
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana
Działalność usługowa w zakresie informacji
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i
fundusze emerytalne
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa i doradztwo podatkowe
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z
zarządzaniem
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy
techniczne
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność weterynaryjna
Wynajem i dzierżawa
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
Edukacja
Opieka zdrowotna
Działalność twórcza związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i
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1
3
3
1
9
3
5
21
5
46
21
13
44
36
3
2
3
1
5
1
1
5
4
3
5
7
2
6
4
4
2
4
1
5
24
2
2
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domowego
Pozostała indywidualna działalność usługowa

6
336

Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Turośń Kościelna funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej: Turośń Kościelna, Turośń Dolna, Borowskie Michały, Chodory, Iwanówka,
Niewodnica Korycka, Borowskie Olki. Dwie jednostki: OSP Turośń Kościelna oraz OSP
Chodory należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i otrzymują dotację z
budżetu państwa na zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych.

Lp.

Nazwa
jednostki/typ
jednostki

Liczba
druhów

Liczba
wyjazdów na
akcję w 2018
r.

Zestawienie sił i środków

Osiągnięcia

1

Ochotnicza Straż
Pożarna w Turośni
Kościelnej
Jednostka
włączona do
KSRG
Jednostka typu S-3

59

42 wyjazdy:
- 19 pożarów
- 23
miejscowych
zagrożeń

samochód ratowniczo – gaśniczy GBA
2,5/16 Mercedes - rok prod. 2011
samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA
6,6/32 Jelcz - rok prod. 1976
samochód ratowniczo – gaśniczy GLBM
0,4/10 Mercedes - Benz - rok prod.
1995
łódź ratownicza 6-osobowa

Międzygminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze w dniu 1 lipca 2018
roku
w Turośni Kościelnej.
Drużyna męska OSP:
I miejsce w klasyfikacji gminnej.
II miejsce w klasyfikacji
generalnej.

Dodatkowe wyposażenie:
7 aparatów powietrznych, 2 zestawy PSP
R1 z tlenoterapią, 3 agregaty
prądotwórcze, wentylator oddymiający,
motopompa szlamowa, pompa pływająca
NIAGARA, piła do cięcia betonu i stali, 3
piły do drewna, sanie ratownictwa
lodowego
2

3

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Chodorach
Jednostka
włączona do
KSRG
Jednostka typu S-1

69

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Borowskich
Michałach
Jednostka typu S-1
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5 wyjazdów:
- 2 pożary
- 3 miejscowe
zagrożenia

6 wyjazdów:
- 2 pożary
- 4 miejscowe
zagrożenia

•

samochód ratowniczo – gaśniczy
GBM 2,5/8 Star - rok prod. 1985

Dodatkowe wyposażenie:
4 aparaty powietrzne, zestaw ratownictwa
medycznego PSP R1 z tlenoterapią,
agregat prądotwórczy, motopompa
szlamowa, pompa pływająca NIAGARA,
piła do cięcia betonu i stali, 2 piły do
drewna,
•

samochód ratowniczo – gaśniczy
GBA 1,6/16 Mercedes - rok prod.
1976
Dodatkowe wyposażenie:
zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
z tlenoterapią, agregat prądotwórczy,
motopompa szlamowa, pompa pływająca
NIAGARA, piła do cięcia betonu i stali,
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OSP Chodory brała udział w
wojewódzkich zawodach
sportowo – pożarniczych w dniu
9 września 2018 r. w Grajewie. (V
miejsce)

Międzygminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze w dniu 1 lipca 2018
roku
w Turośni Kościelnej.
Drużyna OSP
III miejsce w klasyfikacji gminnej
Młodzieżowa Dryżyna
Pożarnicza

piła do drewna,

4

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Borowskich
Olkach
Jednostka typu S-1

43

4 wyjazdy:
- 2 pożary
- 2 miejscowe
zagrożenia

5

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Iwanówce
Jednostka typu S-1

63

0 wyjazdów

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Niewodnicy
Koryckiej
Jednostka typu S-1

31

Ochotnicza Straż
Pożarna w Turośni
Dolnej
Jednostka typu S-1
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6

7

•

samochód ratowniczo – gaśniczy
GBA 1,6/16 Mercedes - rok prod.
1985
Dodatkowe wyposażenie:
zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
z tlenoterapią, agregat prądotwórczy,
motopompa szlamowa, pompa pływająca
NIAGARA, piła do cięcia betonu i stali,
piła do drewna,
•
samochód ratowniczo – gaśniczy
GLM 8 Lublin - rok prod. 1997
Dodatkowe wyposażenie:
zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
z tlenoterapią, agregat prądotwórczy,
pompa pływająca NIAGARA, piła do
cięcia betonu i stali, piła do drewna,

17 wyjazdów:
- 6 pożarów
- 11
miejscowych
zagrożeń

25 wyjazdów:
- 13 pożarów
- 12
miejscowych
zagrożeń

•

II miejsce w klasyfikacji gminnej

OSP w Borowskich Olkach brała
udział w Międzygminnych
Zawodach Sportowo –
Pożarniczych w Turośni
Kościelnej w dniu 1 lipca 2018 r.
Drużyny męskie:
IV miejsce – OSP Borowskie Olki
Drużyny młodzieżowe
I miejsce – MDP Borowskie Olki
Międzygminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze w dniu 1 lipca 2018
r. w Turośni Kościelnej.
Drużyna męska OSP
- V miejsce w klasyfikacji
gminnej,
Drużyna męska OSP
– X miejsce w klasyfikacji
generalnej.

samochód ratowniczo – gaśniczy
GLBA 1/8 Iveco - rok prod. 2012

Dodatkowe wyposażenie:
4 aparaty powietrzne, zestaw ratownictwa
medycznego PSP R1 z tlenoterapią,
agregat
prądotwórczy,
motopompa
szlamowa, pompa pływająca NIAGARA,
piła do cięcia betonu i stali, piła do
drewna,
•

samochód ratowniczo – gaśniczy
GBA 2,6/16 Mercedes - rok prod.
1978

Dodatkowe wyposażenie:
średni zestaw narzędzi hydraulicznych
HOLMATRO,
zestaw
ratownictwa
medycznego
PSP
R1
z tlenoterapią, 1 agregat prądotwórczy 1fazowy, 1 agregat prądotwórczy 3-fazowy,
wentylator oddymiający, motopompa
szlamowa, pompa pływająca NIAGARA,
piła
do
cięcia
betonu
i stali, piła do drewna,

Międzygminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze w dniu 1 lipca 2018
roku
w Turośni Kościelnej.
II miejsce w klasyfikacji gminnej
III miejsce w klasyfikacji
generalnej

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały dotacje z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Białymstoku w wysokości 4 200 zł do na zakup sprzętu i umundurowania
strażackiego.
W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Chodory otrzymała
dotację w wysokości 8 000 zł na remont garażu, a OSP Turośń Kościelna otrzymała dotację w
wysokości 3 100 zł na wydatki bieżące.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej otrzymała dotacje na zakup zestawu
ratownictwa technicznego:
• 10 000 zł na zakup z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
• 20 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• 15 000 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Ochotnicze Straże Pożarnej otrzymały dotacje celowe z Powiatu Białostockiego w
wysokości 41 950 zł na następujące wydatki inwestycyjne:
• zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego OSP Turośń Dolna – 20 000 zł
• zakup prądownicy pianowej OSP Niewodnica Korycka – 1 800 zł
• zakup radiostacji OSP Borowskie Michały – 1 750 zł
• zakup motopompy szlamowej OSP Borowskie Olki – 3 300 zł
• zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Iwanówka – 3 100 zł
• remont garażu strażackiego OSP Chodory – 12 000 zł
Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały dotacje celowe z MSWiA na następujące
wydatki:
• zakup sprzętu pożarniczego OSP Turośń Dolna – 4 000 zł
• zakup sprzętu pożarniczego OSP Niewodnica Korycka – 3 500 zł
• remont garażu OSP Iwanówka – 10 000 zł
Ochotnicze Straże Pożarnej otrzymały dotacje celowe z Gminy Turośń Kościelna na
następujące wydatki:
• zakup radiostacji OSP Borowskie Michały – 1 750 zł
• zakup motopompy szlamowej OSP Borowskie Olki – 3 100 zł
• zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 OSP Iwanówka – 3 100 zł
• zakup prądownicy pianowej OSP Niewodnica Korycka – 1 800 zł
Ochotnicze Straże Pożarnej z terenu Gminy Turośń Kościelna otrzymały wsparcie
finansowe w wysokości 69 114 zł z Funduszu Sprawiedliwości z 1 % wkładem własnym na
zakup następującego sprzętu:
20. zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami OSP Turośń Kościelna - 21 993 zł
21. zakup węży hydraulicznych OSP Turośń Kościelna – 5 473 zł
22. zakup cylindrów rozpierających OSP Turośń Kościelna – 22 032 zł
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23. zakup cylindrów rozpierających OSP Turośń Dolna – 17 450 zł
24. zakup agregatu prądotwórczego OSP Iwanówka – 1 841 zł
25. zakup latarki akumulatorowej OSP Borowskie Michały – 325 zł

Ochrona Środowiska
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Celem wskazanie kierunków i sposobów zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju
Gminy Turośń Kościelna w perspektywie do 2020 roku opracowano Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Turośń Kościelna. W opracowywanym Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej, przyjęto następujące cele strategiczne:
1) redukcja zużycia energii końcowej o 20 % w roku 2020 stosunku do roku bazowego
(1990);
2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 20 % w stosunku
do roku bazowego;
3) redukcja emisji CO2 o 20 % w stosunku do roku bazowego.
Przyjęty cel główny i cele strategiczne osiągane są poprzez realizację następujących
celów szczegółowych:
Cel 1). Budowanie roli Urzędu Gminy w promocji i rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej na terenie gminy. Realizowany dzięki:
- propagowaniu przedsięwzięć modernizacyjnych dotyczących: modernizacji oświetlenia
drogowego, budowy solarnych instalacji do wytwarzania ciepła, termomodernizacji
budynków (w tym świetlic gminnych, w których zastosowano pompy ciepła);
-

wprowadzenie

zasad

zrównoważonego

rozwoju

w

przetargach

publicznych

orgaznizowanych przez Urząd Gminy zgodnie z koncepcją „zielonych zakupów”, która
znajduje swoje odzwierciedlenie w opracowywanych do przetargów SIWZ.
Cel 2). Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz ich wpływu
na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Realizowany dzięki:
- upowszechnianiu wyników już zrealizowanych programów tj.: modernizacji oświetlenia
drogowego, budowy solarnych instalacji do wytwarzania ciepła, termomodernizacji
budynków (w tym świetlic gminnych, w których zastosowano pompy ciepła;
- umieszczaniu w widocznym miejscu, w obiektach podległych Urzędowi Gminy,
certyfikatów energetycznych budynków;
- umieszczaniu w specjalnym dziale strony internetowej UG informacji o efektywności
energetycznej i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii oraz bieżących informacji o
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wdrażaniu

projektów

gminnych

dotyczących

zastosowania

nowych

instalacji

wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz projektów dotyczących zmniejszenia
energochłonności budynków.
- edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.
Cel 3). Zmniejszenie zużycia cieplnej i elektrycznej energii końcowej w budynkach
mieszkalnych,

komunalnych

i

usługowych

niekomunalnych.

Realizowany

dzięki

kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne.
Cel 4). Zwiększenie wykorzystania energii cieplnej pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych, komunalnych i usługowych niekomunalnych.
Realizowany dzięki budowie systemów instalacji z kolektorami słonecznymi do wytwarzania
ciepła.
Cel 5). Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych, komunalnych i usługowych niekomunalnych.
Realizowany dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu elektrycznego
na potrzeby własne budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej.
Cel 6).

Redukcja emisji CO2. Realizowany dzięki zrealizowaniu przedsięwzięć

zmniejszających zużycie cieplnej i elektrycznej energii końcowej w budownictwie;
Przyjęty cel główny, cele strategiczne oraz cele szczegółowe Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla gminy Turośń Kościelna są zgodne z zapisami zawartymi w dokumentach
międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych i na szczeblu gminy.
W 2018r. zakończyła się realizacja rozpoczętego jeszcze w 2016 roku projektu pn.
„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, który to obejmował
montaż 372 instalacji OZE w budynkach osób prywatnych.
W ubiegłym roku dokonano instalacji 275 zestawów kolektorów słonecznych, 38
pomp ciepła i 59 zestawów fotowoltaicznych.
Inwestycja

była

dofinansowana

z

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Poddziałanie
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w kwocie 5.271.600,31 zł. W ramach zrealizowanego
projektu osiągnięto wskaźnik w postaci rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na
poziomie ponad 857 ton ekwiwalentu CO2/rok, a łączna moc zainstalowanych urządzeń
wyniosła ponad 2 MW.
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ODPADY
Od 1 lipca 2013 r. w gminie Turośń Kościelna, podobnie jak we wszystkich gminach,
obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętymi
uchwałami, gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z
wszystkich nieruchomości: zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Nowoprzyjęty przez Gminę system gospodarowania odpadami komunalnymi wiązał się
z wprowadzeniem metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Opłata, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXI/185/2013 Rady Gminy Turośń
Kościelna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy
Turośń Kościelna, jest naliczana od gospodarstwa domowego. Przez gospodarstwo domowe
rozumie się jedną osobę lub ich grupę razem zamieszkującą, przy czym osoby zamieszkałe
pod jednym punktem adresowym stanowią co najmniej jedno gospodarstwo domowe. W
przypadku nieruchomości niezamieszkałych, tj. m.in. szkół, sklepów, zakładów usługowych
stawki opłaty za odpady ustalono od wielkości pojemnika. Ponadto, właściciele
nieruchomości letniskowych obowiązani zostali do uiszczania rocznej opłaty ryczałtowej za
daną nieruchomość letniskową bądź rekreacyjno-wypoczynkową. Stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywały w niezmiennej wysokości od lipca
2014 r.

do 31 stycznia 2019 r.

Mieszkańcy których miesięczny dochód na osobę nie

przekraczał:
- dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł
- dla osoby w rodzinie do 528 zł
mogli ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wysokości 20 % miesięcznej stawki opłaty.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należało zakupienie we własnym zakresie
pojemników na odpady zmieszane. W 2013 r. firma MPO Sp. z o. o. umożliwiła
mieszkańcom nabycie lub dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów, rozliczając się
bezpośrednio z mieszkańcami składającymi zamówienie na zakup w/w urządzeń. Natomiast
worki na odpady zebrane selektywnie zapewniła firma odbierająca odpady, zostały też
udostępnione w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna. Selektywna zbiórka odpadów polegała na
gromadzeniu odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w określonych
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frakcjach: w kolorze niebiesim z przeznaczeniem na makulaurę, worki w kolorze żółtym z
przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale oraz worki zielone z przeznaczeniem na szkło
i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe.
Ponadto, w ramach podpisanej umowy z firmą na terenie Gminy został utworzony punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony przez firmę MPO Sp. z
o. o. PSZOK znajduje się w miejscowości Trypucie, w bazie dawnego SKR. Zebrane
selektywnie odpady komunalne z terenu Gminy Turośń Kościelna przyjmowane są w PSZOK
nieodpłatnie. Wszyscy mieszkańcy gminy, którzy złożyli deklarację „śmieciową” nieodpłatnie
mogą w każdą sobotę od godz. 7.00 do 13.00 przekazać tzw. odpady problematyczne, m.in
budowlane, wielkogabarytowe, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony z samochodów osobowych, odpady zielone.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 r. przyjmowane były
wymienione niżej frakcje odpadów komunalnych powstające na terenie Gminy:
Odpady przyjmowane w PSZOKu Trypuciach
Kod
Rodzaj odebranych odpadów
odebranych
odpadów
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Masa
odebranych
odpadów
14,780 Mg
0,200 Mg
155,960 Mg

Razem
170,940 Mg
Oprócz odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, dwa razy do roku
(wiosną i jesienią) firma MPO Sp. z o.o wyłoniona w przetargu, w ramach umowy, odbierała
bezpośrednio z posesji odpady wielkogabarytowe (meble, zabawki, tekstylia), opony samochodowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Sukcesywnie prowadzone są również działania związane z likwidacją dzikich wysypisk
oraz utrzymaniem czystości w pasach drogowych oraz na terenach będących własnością
Gminy. Corocznie w okresie wiosennym sprzątane są pasy drogowe dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy ze śmieci często wyrzucanych z przejeżdżających samochodów.
Pracownicy tut. urzędu utrzymują również czystość i porządek na przystankach autobusowych oraz na terenach będących własnością gminy.
Niepokojącym wydaje się fakt sukcesywnego wzrostu ilości odpadów komunalnych
zmieszanych zbieranych i odbieranych z terenu Gminy, co przedstawia poniższe zestawienie:
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Rodzaj odpadów

2013 r.

Odpady zmieszane
(Mg)

(I półrocze bez
segregacji)

1057,50

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

407,10

497,00

520,19

674,54

845,80

Do końca czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy odbywał się na
podstawie zawartych indywidualnych umów pomiędzy podmiotem posiadającym zezwolenie
na odbieranie i transport odpadów komunalnych a właścicielem nieruchomości. System
funkcjonował na zasadzie rozliczeń pomiędzy wytwórcą odpadów a firmą wywozową. Od 1
lipca 2013 r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami w oparciu o
zasady określone w ustawie

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W roku 2018,

podobnie jak w roku poprzednim, strumień odbieranych odpadów zmieszanych niepokojąco
wzrósł. Większa ilość odpadów zmieszanych odbieranych od mieszkańców gminy powoduje
zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilość odpadów zbieranych i odbieranych
selektywnie na przestrzeni lat 2014 – 2018. Przedstawione dane wskazują, na coraz większą
świadomość mieszkańców, jeśli chodzi o gromadzenie odpadów komunalnych w
gospodarstwach. Mimo wzrostu ilości przekazywanych zmieszanych odpadów komunalnych,
wzrasta też ilość odpadów zebranych selektywnie.
Rodzaj odpadów (Mg)
Opakowania ze szkła

2014 r.
41,90

2015 r.
59,80

2016 r.
53,88

2017 r.
45,22

2018 r.
64,22

Opakowania z tworzyw sztucznych

22,50

35,40

41,38

34,92

38,92

Opakowania z papieru i tektury

18,20

20,30

22,79

18,20

41,50

Poziom odzysku w % (osiągnięty)

18,33%

30,57%

22,93%

20,91%

30,80%

Poziom odzysku w %
(Rozporządzenie)

powyżej 14% powyżej 16% powyżej 18% powyżej 20%

powyżej 30%

Odpady budowlane ( PSZOK)

17,30

12,20

93,26

177,30

173,74

Poziom odzysku w % (osiągnięty)

67,64%

82,43%

100%

100%

100%

Poziom odzysku w %
(Rozporządzenie)

38%

40%

42%

45%

50%

BIO

18,90

22,30

23,70

38,86

47,34

Poziom odzysku w % (osiągnięty)

34,53%

37,75%

26,04%

26,37%

34,37%

Poziom odzysku w %
(Rozporządzenie)

poniżej 50%

poniżej 50%

poniżej 45%

poniżej 45%

poniżej 40%

Odpady wielkogabarytowe
(wystawki + PSZOK)

26,60

50,70

53,30

89,00

47,34
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W dalszym ciągu będą podejmowane działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu
odpadów komunalnych w gospodarstwach. Priorytetowym zadaniem dla Gminy na kolejne
lata będzie dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, a także
racjonalnego segregowania odpadów komunalnych w taki sposób, by Gmina Turośń
Kościelna osiągnęła wszystkie określone przepisami unijnymi poziomy odzysku i recyklingu
odpadów. Wzmożone zostaną działania związane z weryfikacją danych zawartych w
deklaracjach poprzez sprawdzanie ich ze stanem faktycznym, kontrolowanie nieruchomości
w celu wyeliminowania procedury pozbywania się odpadów z prowadzonej działalności
gospodarczej w ramach nieruchomości zamieszkałej.
AZBEST
W 2018 roku udało się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 11 826,00 zł co przy wsparciu
finansowym z budżetu gminy w wysokości 7 447,03 zł, pozwoliło na demontaż, transport i
utylizację łącznie 47,56 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie zostało zrealizowane
przez firmę Środowisko i Innowacje z siedzibą w Warszawie.

SZKODY WYRZĄDZANE W UPRAWACH ROLNYCH PRZEZ DZIKI
Zmiana w ustawie prawo łowieckie wprowadzona w dniu 1 kwietnia 2018 r. nałożyła
na gminy nowe obowiązki związane z szacowaniem szkód wyrządzonych w płodach rolnych
przez zwierzęta dziko żyjące. Spowodowało to niewielki chaos związany z szacowaniem
szkód na łąkach i polach uprawnych oraz wymagało zaangażowania przedstawicieli gminy,
szczególnie sołtysów poszczególnych wsi.
Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych
ustaw zmieniono w/w przepis i od 23 sierpnia 2018 rolnik ubiegając się o odszkodowanie
w uprawach składa wniosek do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Następnie
dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego powołuje
w

skład

którego

wchodzą:

przedstawiciel

obwodu

zespół do szacowania szkód,
łowieckiego,

przedstawiciel

wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego oraz właściciel albo posiadacz gruntów
rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Przez okres obowiązywania w/w ustawy do gminy wpłynęło 5 wniosków o
szacowanie

szkód

powstałych

w

uprawach
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rolnych

wyrządzonych

przez

dziki.

W czterech przypadkach odszkodowanie zostało wypłacone przez koło łowieckie rolnikom,
w jednym przypadku – w związku z brakiem porozumienia – sprawa została przekazana do
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w Białymstoku.

SUSZA
W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2018
roku, Wójt Gminy Turośń Kościelna złożył wniosek do Wojewody Podlaskiego, o powołanie
komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód, powstałych w gospodarstwach rolnych, na
terenie Gminy Turośń Kościelna.
Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegało na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych
przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie otrzymanych wniosków od rolników, powołana przez Wojewodę
komisja do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach
rolnych, w lipcu i sierpniu 2018 r. przeprowadziła lustrację upraw w poszczególnych
gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód. W sumie złożono 144
wnioski od rolników o oszacowanie ponad 2 000 ha upraw, z czego na ok. 680 ha stwierdzono
straty powyżej 70 %. Szacunkowa wartość strat wyliczona na podstawie protokołów wyniosła
ok. 4 mln zł. Za wypłatę odszkodowań odpowiedzialna była Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku, do której rolnicy składali wnioski o przyznanie
pomocy finansowej.

Finanse gminy
Dochody Gminy zostały zrealizowane na

kwotę 32.723.537,46 zł, co stanowi

100,75% planu. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 37.881.753,17 zł, czyli 95,53%
przewidywań. Dochody bieżące, to kwota 26.153.406,02 zł a wydatki bieżące, to
22.941.104,85 zł. Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o 3.212.301,17 zł,

58

tym samym zostały spełnione wymagania określone przepisami ustawy o finansach
publicznych. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 14.940.648,32 zł.
Realizacja gminnych dochodów i wydatków oraz inwestycji w uproszczonych zestawieniach
przedstawiają poniższe tabele.

1
2
3
4
5
6
7
8
x

1
2
3
4
5
6
7
8

6.570.131,44
1.119.376,00
5.068.786,00
688.120,53

Dochody majątkowe (sprzedaż działek i dofinansowanie inwestycji)
Dochody z subwencji ogólnej
Dochody z subwencji oświatowej
Dochody z tyt. dotacji na zadania oświatowe i innych wpłat na
oświatę
Dochody z tytułu dotacji na opiekę społeczną i rodzinę
Dochody z podatków i opłat
Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne
Pozostałe dochody

7.014.687,50
10.916.576,16
535.830,79
810.029,04

Zrealizowane dochody

32.723.537,46

Wydatki inwestycyjne
Dotacje podmiotowa dla GOK
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy
Pomoc społeczna i pomoc rodzinie
Drogi oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami
Koszty obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
Pozostałe wydatki

14.940.648,32
550.679,54
8.615.302,23
2.691.038,89
7.741.415,99
949.001,43
651.976,42
1.741.690,35

Zrealizowane wydatki

37.881753,17

x Przychody budżetu (wolne środki, nadwyżka budżetowa, pożyczki
i kredyty)
x Rozchody budżetu (spłata zaciągniętych pożyczek)
x Zadłużenie Gminy (18,96 % zrealizowanych dochodów)
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7.734.856,67
559.588,00
6.204.214,62

Realizacja inwestycji
Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2018r.
z tego źródła finansowania
Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budżetowy
2018

dochody
własne jst

kredyty
i pożyczki

wpłaty
mieszkańców

Środki Unijne

Budżet państwa
1

2

1

Rozbudowa sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych na terenie gminy

2

3

4

5

6

7

349 963,29

301 887,31

48 075,98

Modernizacja indywidualnych źródeł
energii cieplnej i elektrycznej w Gminie
Turośń Kościelna

4 185 861,79

540 765,72

398 637,52

3

Przebudowa rozbudową drogi powiatowej
Nr 1543B, od cmentarza w kierunku
granicy z gmin Choroszcz - Etap I (Gm.
Turośń Kościelna)w proporcji Budżet
Państwa 1.343.948,77, Powiat
1.383.467,22 zł.

1 383 467,22

383 467,22

4

Opracowanie dokumentacji na:
Przebudowę z rozbudową drogi
powiatowej Nr 1501B -droga 678
Zalesiany - w proporcji 50/50

25 215,00

25 215,00

5

Opracowanie dokumentacji na:
Przebudowę z rozbudową drogi
powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki w proporcji 50/50

9 840,00

9 840,00

6

Przebudowa drogi gminnej Nr 106654B
Pomigacze- Lubejki wraz z drogą gminną
nr 106666B w m. Pomigacze

5 179 550,02

2 603 843,02

7

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowości Iwanówka

80 000,00

64 000,00

8

Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w
Czaczkach Wielkich(dokumentacja
projektowa)

33 825,00

33 825,00

9

Przebudowa drogi gminnej nr 106662B w
Zalesianach

67 404,00

53 904,00

10

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej.

5 000,00

5 000,00

11

zakup średniego zestawu ratownictwa
technicznego dla OSP Turośń Dolna

32 000,00

2 000,00

30 000,00

12

Wyposażenie i urządzenia ratownictwaProgram I Priorytet IIIB

61 476,62

539,65

60 936,97

13

Modernizacja oczyszczalni w Turośni
Kościelnej oraz budowa studni w
Baciutach

693 720,00

51 410,13

14

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy
Turośń Kościelna

79 922,20

73 351,90

15

Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Turośni Kościelnej

2 158 312,18

111 848,09

16

Wykonanie "Ławki Niepodległości dla
samorządów"

37 286,00

8 461,70

28 824,30

17

Zagospodarowanie części działki przy
remizie OSP w Borowskich Michałach

37 515,00

27 515,00

10 000,00
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3 246 458,55

1 000 000,00

650 000,00

1 925 707,00

16 000,00

13 500,00

529 412,87

112 897,00

6 570,30

1 550 000,00

496 464,09

18
19

Wykonanie dokumentacji projektowej na
realizację zadania - budowa otwartych
stref aktywności sportowej
Zagospodarowanie działek gminnych na
cele sportowo - turystyczne

Ogółem

9 840,00

9.840,00

510 450,00

510 450,00

14 940 648,32

4 817 163,74

3 729 412,87

2 538 252,07

3 855 819,64

Fundusz sołecki
− w lutym 2018 r. Rada Gminy Turośń Kościelna podjęła uchwałę o wyodrębnieniu w
budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
− na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu przyznano ogółem 486 456 zł.
Wysokość środków przypadająca na poszczególne sołectwo oblicza się według wzoru
określonego w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim i uzależniona jest
od liczby mieszkańców danego sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku
poprzedniego. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego podlegają zwrotowi
z budżetu państwa i w naszej Gminie maksymalna kwota zwrotu wyniesie ok.
13,102%.
Wysokości środków do dyspozycji na dane sołectwo w 2019r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Baciuty
Baciuty Stacja
Baciuty-Kolonia
Barszczówka
Bojary
Borowskie Cibory, Olki, Wypychy
Borowskie Michały
Zalesiany
Borowskie Skórki
Zawady
Borowskie Żaki
Czaczki Małe
Czaczki Wielkie
Dobrowoda
Dołki
Iwanówka
Juraszki
Lubejki
Markowszczyzna
Niecki
Niewodnica Korycka
Niewodnica Kościelna
Piećki
Pomigacze
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16 649,00
13 121,00
15 499,00
13 596,00
10 663,00
12 526,00
12 566,00
15 499,00
8 721,00
11 575,00
9 632,00
9 236,00
12 447,00
13 081,00
10 425,00
15 895,00
11 733,00
12 486,00
16 886,00
16 767,00
29 888,00
39 640,00
9 276,00
18 829,00

25
26
27
28
29
30
31
32

Stoczki
Tołcze
Topilec
Topilec-Kolonia
Trypucie
Turośń Dolna
Turośń Kościelna I
Turośń Kościelna II

10 663,00
15 499,00
11 099,00
8 919,00
17 917,00
20 930,00
26 559,00
18 234,00

− środki funduszu w większości sołectw przeznaczone będą na zagospodarowanie
i wyposażenie terenów przeznaczonych na rekreację i wypoczynek, budowę placów
zabaw dla dzieci oraz rozbudowę oświetlenia drogowego lub poprawę stanu
gruntowych dróg gminnych.
− wnioskowane przez poszczególne sołectwa inicjatywy będą realizowane w roku 2019
w ramach zadań własnych gminy.

Realizacja uchwał Rady Gminy Turośń Kościelna podjętych w roku 2018
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Wójt jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie
uchwał Rady Gminy.
W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XXIX/241/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na 13
sesjach i podjęła 87 uchwał. Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art.
90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Podlaski,
a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące
akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Organy
nadzoru w podjętych przez Radę Gminy uchwałach

nie dopatrzyły się żadnych

nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie
zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Podlaski
zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. Wszystkie uchwały
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zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów
określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera
poniższa tabela.
L.p.

Nr uchwały

1.

XXX/243/2018

Data
podjęcia
25.01.2018

2.

XXX/244/2018

3.

Dotyczy

Sposób realizacji

w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości
pobierania
i
wykorzystania dotacji udzielonej szkołom
niepublicznym,
przedszkolom
niepublicznym prowadzonym na terenie
Gminy Turośń Kościelna przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego.

Uchylona uchwałą Nr XXXI/257/2018
z dnia 19.02.2018

25.01.2018

w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien
spełniać
przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych
zwierząt,
a
także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części, na terenie Gminy Turośń
Kościelna.

Określono
wymagania
jakie
powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający
się
o
uzyskanie
zezwolenia
na
prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt.

XXX/245/2018

25.01.2018

w sprawie nadania
gminnej we wsi Tołcze.

drodze

Drodze gminnej położonej w
obrębie wsi Tołcze nadano nazwę
„ulica Leszczynowa”.

4.

XXX/246/2018

25.01.2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
w trybie bezprzetargowym i na czas
nieoznaczony
lokalu
użytkowego,
mieszczącego
się
w
budynku
stanowiącym własność Gminy Turośń
Kościelna.

5.

XXX/247/2018

25.01. 2018

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

6.

XXX/248/2018

25.01.2018r.

w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018
– 2029.

Wyrażono zgodę na wynajem
dotychczasowemu
najemcy
–
fundacji Legion Wschodni Fundacja
w trybie bezprzetargowym na czas
nieoznaczony
pomieszczenia
gospodarczego
o
powierzchni
11,92m2 wraz z pomieszczeniem
piwnicy o powierzchni 7,30m2
mieszczącego się w budynku przy
ul. Białostockiej 7 w Turośni
Kościelnej.
Umowa
zawarta
01.02.2018 r.
Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
34.297.842 zł.
- wydatki budżetu w wysokości
39.819.018 zł.
Wprowadzono
zmiany
w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata
2018 – 2029 wynikające z
wprowadzonych zmian w budżecie
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nazwy

gminy.
7.

XXX/249/2018

25.01.2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi
Białostockiemu
na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych w
zakresie dróg powiatowych.

Udzielono pomocy finansowej
Powiatowi
Białostockiemu
w
kwocie
1.000.000zł.
z
przeznaczeniem na dofinansowanie
50%
wartości
zadania
inwestycyjnego p.n. „Przebudowa z
rozbudową drogi powiatowej Nr
1543B, od cmentarza w kierunku
granicy z gminą Choroszcz – Etap I”
- w formie dotacji celowej. Umowa
podpisana 14.02.2018 r.

8.

XXXI/250/2018

19.02.2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018r.

9.

XXXI/251/2018

19.02.2018r. w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018
– 2029.

10.

XXXI/252/2018

19.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi
Białostockiemu
na
dofinansowanie
przedsięwzięcia
polegającego
na
„Opracowaniu
dokumentacji
projektowej
na:
Przebudowę
z
rozbudową
drogi
powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki”

Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
34.397.842 zł.
- wydatki budżetu w wysokości
41.372.518 zł.
Wprowadzono
zmiany
w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata
2017 – 2029 wynikające ze zmian
wprowadzonych w budżecie gminy.
Udzielono pomocy finansowej
Powiatowi
Białostockiemu
w
kwocie
1.000.000zł.
z
przeznaczeniem na dofinansowanie
50%
wartości
zadania
inwestycyjnego p.n. „Przebudowa z
rozbudową drogi powiatowej Nr
1543B, od cmentarza w kierunku
granicy z gminą Choroszcz – Etap I”
- w formie dotacji celowej.

11.

XXXI/253/2018

12.

XXXI/254/2018

19.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi
Białostockiemu
na
dofinansowanie
przedsięwzięcia
polegającego
na
„Opracowaniu
dokumentacji
projektowej
na:
Przebudowę
z
rozbudową
drogi
powiatowej Nr 1501B-II etap.”
19.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń
Kościelna środków stanowiących fundusz
sołecki.

13.

XXXI/255/2018

19.02.2018r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia
maksymalnej
kwoty
dofinansowania
ze
środków
na
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
specjalności,
form
kształcenia
i
doskonalenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane w 2018 roku.
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Udzielono pomocy finansowej
Powiatowi
Białostockiemu
w
kwocie 30.000zł. z przeznaczeniem
na dofinansowanie 50% wartości
zadania inwestycyjnego.

Wyrażono zgodę na wyodrębnienie
w budżecie Gminy na 2019 r.
środków stanowiących fundusz
sołecki
W budżecie Gminy wyodrębniono
środki
na
dofinansowanie
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli w wysokości 1%
planowanych rocznie środków
przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli (29861 zł)tj.
1) Zespół Szkół w Turośni
Kościelnej: 20171 zł

2)

14.

XXXI/256/2018

19.02.2018r. w sprawie zmiany granic sołectw: Turośń
Kościelna I i Turośń Kościelna II.

15.

XXXI/257/2018

19.02.2018r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz
trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobierania i
wykorzystania dotacji udzielonej szkołom
niepublicznym,
przedszkolom
niepublicznym prowadzonym na terenie
Gminy Turośń Kościelna przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego.

16.

XXXII/258/2018

8.03. 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

17.

XXXII/259/2018

8.03. 2018r.

w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018
– 2029.

18.

XXXII/260/2018

8.03. 2018r.

w sprawie podziału Gminy Turośń
Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych
w
każdym
okręgu
wyborczym.

19.

XXXII/261/2018

8.03. 2018r.

w sprawie podziału Gminy Turośń
Kościelna na stałe obwody głosowania,
ustalenie ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

20.

XXXII/262/2018

8.03. 2018r.

zmieniająca

uchwałę
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w

sprawie

Szkoła Podstawowa w
Turośni Dolnej : 6140 zł
3) Szkoła Podstawowa w
Tołczach : 3550 zł
Zmianie uległy granice sołectw:
Turośń Kościelna I i Turośń
Kościelna II poprzez ustalenie
nowej granicy sołectw wzdłuż rzeki
Turośnianka.
Dotacje niepublicznym placówkom
oświatowym (Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w
Niewodnicy
Kościelnej
i
Niepubliczne
Przedszkole
„Puchatek”
w
Niewodnicy
Kościelnej)
przekazywane i rozliczane są
zgodnie z procedurą określona w
przedmiotowej uchwale.
Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
34.435.465 zł.
- wydatki budżetu w wysokości
41.610.141 zł.
Wprowadzono
zmiany
w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata
2018 – 2029 w związku z
wprowadzona zmianą w budżecie
gminy..
Dla wyboru Rady Gminy podzielono
Gminę na 15 jednomandatowych
okręgów wyborczych

Utworzono 5 stałych obwodów
głosowania :
1) Nr 1 z siedzibą komisji w
Urzędzie Gminy w Turośni
Kościelnej,
2) Nr 2 z siedzibą komisji w
Szkole Podstawowej w
Turośni Dolnej,
3) Nr 3 z siedzibą komisji w
Szkole Podstawowej w
Tołczach,
4) Nr 4 z siedzibą komisji w
świetlicy w Baciutach,
5) Nr 5 z siedzibą komisji w
świetlicy w Niewodnicy
Koryckiej.
W związku ze zmianą przepisów
ustawy Karta Nauczyciela w

wprowadzenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego
w
szkołach
prowadzonych przez Gminę Turośń
Kościelna.

Regulaminie
wynagradzania
nauczycieli
uchylono
przepisy
dotyczące
dodatku
mieszkaniowego.

21.

XXXII/263/2018

8.03. 2018r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Turośń Kościelna na 2018
rok”.

Realizacja „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Turośń Kościelna
na 2018r.”

22.

XXXII/264/2018

8.03. 2018r.

w sprawie zawarcia
międzygminnego.

23.

XXXIII/265/2018

28.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

24.

XXXIII/266/2018

28.03.2018r.

w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018
- 2029

Wyrażono zgodę na zawarcie
porozumienia
z
gminami
wchodzącymi
w
skład
Białostockiego
Obszaru
Funkcjonalnego
w
sprawie
wspólnego
realizowania
postepowania
w
przedmiocie
udzielenia zamówienia publicznego
na zakup energii elektrycznej.
Funkcję Lidera pełni Gmina
Białystok.
Porozumienie zawarte w dn.
23.05.2018 r.
Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
34.450.465 zł.
- wydatki budżetu w wysokości
41.684.141 zł.
Wprowadzono
zmiany
w
Wieloletniej Prognozie finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata
2018 – 2029.

25.

XXXIV/267/2018

27.04.2018r.

w
sprawie
zmiany
„Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Turośń Kościelna”
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porozumienia

Wprowadzono zmiany w studium
polegające na wprowadzeniu:
- planowanego przebiegu drogi S19,
- aktualnego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 678,
terenów
wskazanych
do
zabudowy produkcyjno – usługowej
oraz zabudowy mieszkaniowej,
- planowanego przebiegu linii
400KV,
- istniejących terenów górniczych
kopalin pospolitych wskazanych do
rekultywacji.

26.

XXXIV/268/2018

27.04.2018r.

w
sprawie
przyjęcia
„Programu
wspierania rodziny w Gminie Turośń
Kościelna na lata 2018 – 2020”.

Na bieżąco realizacja „Programu
wspierania rodziny w Gminie
Turośń Kościelna”.

27.

XXXIV/269/2018

27.04.2018r.

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Turośń Kościelna na
lata 2018 – 2025.

Realizacja zadań określonych w
Gminnej Strategii Integracji i
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych.

28.

XXXIV/270/2018

27.04.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
części
budynku
gospodarczego,
stanowiącego własność Gminy Turośń
Kościelna.

29.

XXXIV/271/2018

27.04.2018r.

w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej we wsi Niewodnica
Korycka.

30.

XXXIV/272/2018

27.04.2018r.

w sprawie wzniesienia pomnika w
formie kamiennego obelisku.

31.

XXXIV/273/2018

27.04.2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wyrażono zgodę na wynajem
dotychczasowemu najemcy części
budynku gospodarczego (garażu) o
pow. 285m², położonego na
nieruchomości w obrębie wsi
Trypucie, na okres od 01.05.2018r.
do 30.04.2021r. Umowa zawarta
27.04.2018 r.
Drodze wewnętrznej położonej w
obrębie miejscowości Niewodnica
Korycka, stanowiącej własność
osób prywatnych, nadano nazwę
„ulica Wspólna’.
Wyrażono zgodę na wzniesienie
pomnika w formie kamiennego
obelisku z tablicą pamiątkową w
hołdzie Marii Brzozowskiej i
Eugeniuszowi
Brzozowskiemu
nauczycielom Szkoły Podstawowej
w Turośni Dolnej żołnierzom Armii
Krajowej, zamordowanym przez
Niemców w Grabówce. Obelisk
zostanie ustawiony na placu przy
szkole w Turośni Dolnej.
Zatwierdzono
sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2017r.

32.

XXXIV/274/2018

27.04.2018r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Turośń Kościelna absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy za 2017rok.

Udzielono Wójtowi Gminy Turośń
Kościelna absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy za
2017r.

33.

XXXV/275/2018

23.05.2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

34.

XXXV/276/2018

23.05.2018r.

w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018
– 2029.

35.

XXXV/277/2018

23.05.2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi
Białostockiemu
na

Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
34.615.314zł.
- wydatki budżetu w wysokości
42.761.169zł.
Wprowadzono
zmiany
w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata
2018 – 2029.
Udzielono pomocy finansowej
Powiatowi
Białostockiemu
w
kwocie
1.572.940zł.
z
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dofinansowanie
przedsięwzięcia
polegającego na „Przebudowie z
rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B,
od cmentarza w kierunku granicy z
gminą Choroszcz (Gm. Turośń Kościelna).

przeznaczeniem na dofinansowanie
przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie z rozbudową drogi
powiatowej
Nr
1543B
od
cmentarza w kierunku granicy z
gminą Choroszcz. Umowa zawarta
9.07.2018 r.
W związku z wnioskiem Państwa A i
B. Ch. o wstrzymanie wykonania w
całości uchwały Nr XXXIV/267/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna z
dnia
27
kwietnia
2018r.,
postanowiono
odmówić
wstrzymania wykonania w całości
w/w uchwały.
Ustalono tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
( logopedy, pedagoga, psychologa,
doradcy zawodowego, terapeuty
pedagogicznego) – 22 godz.
tygodniowo.

36.

XXXVI/278/2018

21.06.2018r.

w sprawie odmowy wstrzymania
wykonania uchwały Nr XXXIV/267/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27
kwietnia 2018r. w sprawie zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Turośń Kościelna”

37.

XXXVI/279/2018

21.06.2018r.

w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela.

38.

XXXVI/280/2018

21.06.2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego
uczniów
objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w prowadzonych
przez
Gminę
Turośń
Kościelna
publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych.

Bezpłatne
nauczanie
w
prowadzonych przez Gminę Turośń
Kościelna
przedszkolach
publicznych
oraz
oddziałach
przedszkolnych zapewnione jest
przez 5 godzin dziennie.
Korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego przekraczającego
ww. wymiar jest odpłatne i wynosi
1 zł. za godzinę zajęć.

39.

XXXVI/281/2018

21.06.2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

40.

XXXVI/282/2018

21.06.2018r.

w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018- 2029.

Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
32.661.542zł.
- wydatki budżetu w wysokości
42.803.480zł.
Uchwalono Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy na lata 2018 –
2029.

41.

XXXVI/283/2018

21.06.2018r.
.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedażw
trybie
bezprzetargowym
–
nieruchomości
niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Turośń
Kościelna.

42.

XXXVI/284/2018

21.06.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
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Wyrażono zgodę na sprzedaż – w
trybie
bezprzetargowym
–
nieruchomości
niezabudowanej,
stanowiącej
własność
Gminy
Turośń Kościelna, położonej w
obrębie Barszczówka, oznaczonej w
ewid. gruntów i budynków jako
działka nr 27/15 o pow. 0,0076ha.
Akt notarialny zawarty 18.10.2018r.
Wyrażono zgodę na sprzedaż – w

– w trybie bezprzetargowym –
nieruchomości
niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Turośń
Kościelna

43.

XXXVI/285/2018

21.06.2018r.

w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

44.

XXXVII/286/2018

19.07 2018r.

w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego części
obszaru
gminy
Turośń
Kościelna
obejmującego części wsi Zalesiany,
Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna,
Tołcze i Trypucie

45.

XXXVII/287/2018

19.07.2018r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Turośń
Kościelna w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu

46.

XXXVII/288/2018

19.07.2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018
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trybie
bezprzetargowym
–
nieruchomość
niezabudowanej,
stanowiącej
własność
Gminy
Turośń Kościelna, położonej w
obrębie Turośń Kościelna przy ul.
Leśnej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr
641/146 o pow. 0,0016 ha.
Drodze gminnej, położonej na
działce nr geod. 176/3 w obrębie
wsi Turośń Kościelna, stanowiącej
własność Gminy Turośń Kościelna,
nadano nazwę „ulica Chabrowa’.
Uchwalono
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego
części obszaru Gminy Turośń
Kościelna, obejmującego części wsi
Zalesiany, Niewodnica Kościelna,
Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie.
Projekt regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Turośń Kościelna w
dn. 24.07.2018 r. został przesłany
do
zaopiniowania
organowi
regulacyjnemu:
dyrektorowi
regionalnego zarządu gospodarki
wodnej
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
32.667.729zł.
- wydatki budżetu w wysokości
42.809.667zł.

47.

XXXVII/289/2018

19.07.2018r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Turośń Kościelna

48.

XXXVII/290/2018

19.07.2018r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie
Gminy Turośń Kościelna miejsc
sprzedaży
i
podawania
napojów
alkoholowych w miejscach publicznych
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Ustalono maksymalną liczbę
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych :
1) zawierających do 4,5%
zawartości alkoholu oraz na
piwo, przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży na 15;
2) zawierających powyżej 4,5% do
18% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych
do spożycia poza miejscem
sprzedaży na 13;
3) zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu,
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży na 13;
4) zawierających do 4,5%
zawartości alkoholu oraz na
piwo, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na 7 ;
5) zawierających powyżej 4,5% do
18% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży
na 5;
6) zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu,
przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży na 5.
1) Miejsca sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych nie mogą
znajdować się w odległości
mniejszej niż 100 mb od obiektów
kultu religijnego oraz od placówek
oświatowych;
2) odległość wymienioną w pkt. l
mierzy się wytyczonymi ciągami
przeznaczonymi dla pieszych od
obiektu, w którym prowadzona jest
sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych, do drzwi
wejściowych lub wejścia do
obiektów wymienionych w pkt. 1 .
Wprowadzono odstępstwa od
zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach
publicznych:
1) w trakcie trwania plenerowych
imprez kulturalnych i
rozrywkowych organizowanych
przez Gminę Turośń
Kościelna i jej jednostki podległe
lub podlegających zgłoszeniu do
Urzędu Gminy w Turośni
Kościelnej
w obrębie terenów do tego
wyznaczonych,
2) w budynkach użyteczności
publicznej na imprezach
zamkniętych.

49.

XXXVII/291/2018

19.07.2018r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni
Kościelnej

50.

XXXVIII/292/2018

13.09.2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

51.

XXXVIII/293/2018

13.09.2018r.

w sprawie nadania nazwy
wewnętrznej we wsi Baciuty.

drodze

52.

XXXVIII/294/2018

13.09.2018r.

w sprawie nadania nazwy
wewnętrznej we wsi Trypucie.

drodze

53.

XXXVIII/295/2018

13.09.2018r.

w spawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego wymiaru zajęć
nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze,
a
także
przyznania zwolnienia od obowiązku
realizacji tych zajęć.

54.

XXXVIII/296/2018

13.09.2018r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na
działania Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

55.

XXXVIII/297/2018

13.09.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
– w trybie bezprzetargowym –
nieruchomości
niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Turośń
Kościelna.

56.

XXXVIII/298/2018

13.09.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
– w drodze przetargu – udziału
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W związku z wejściem w życie
rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 1 czerwca 2018 roku w
sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu
„Dobry start” wprowadzono
zmianę w statucie GOPS
Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
32.606.234zł.
- wydatki budżetu w wysokości
42.748.172zł.
Drodze wewnętrznej położonej w
obrębie wsi Baciuty, stanowiącej
własność osób prywatnych, nadaje
się nazwę „ulica Polna”.
Drodze wewnętrznej położonej w
obrębie wsi Trypucie, stanowiącej
własność osób prywatnych, nadaje
się nazwę „ulica Lipowa”.

Zwolniono
z
obowiązku
prowadzenia zajęć dydaktycznych
dyrektora Zespołu Szkół w Turośni
Kościelnej,
ponadto
obniżono
tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorom szkół podstawowych,
wicedyrektorowi zespołu szkół,
nauczycielowi pełniącemu inne
stanowisko kierownicze w szkole.
Skargę na działania Kierownika
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej uznaje się w za:
- bezzasadną w części dotyczącej
wypłacanych
świadczeń
z
Funduszu Alimentacyjnego na
rzecz małoletniego oraz udzielenia
odpowiedzi na pismo z dnia
29.01.2018r.
- zasadną w części dotyczącej braku
odpowiedzi na pismo z dnia
05.06.2018r.
Wyrażono zgodę na sprzedaż w
trybie
bezprzetargowym
nieruchomości niezabudowanych,
położonych w obrębie Trypucie.
Wyrażono zgodę na sprzedaż w
drodze przetargu udziału ½ części

stanowiącego własność Gminy Turośń
Kościelna
we
współwłasności
nieruchomości zabudowanej.

57.

XXXIX/299/2018

15.10.2018r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy
Turośń Kościelna.

58.

XXXIX/300/2018

15.10.2018r.

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
statutów
jednostek
pomocniczych.

59.

XXXIX/301/2018

15.10.2018r.

w sprawie nadania nazwy placowi w
Turośni Kościelnej.

60.

XXXIX/302/2018

15.10.2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu.

61.

XXXIX/303/2018

15.10.2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

I/1/2018

19.11.2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Turośń Kościelna

I/2/2018

19.11.2018r.

w
sprawie
Wiceprzewodniczących
Turośń Kościelna

62.

63.
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wyboru
Rady Gminy

stanowiącego własność Gminy
Turośń
Kościelna
we
współwłasności
nieruchomości
zabudowanej
budynkami:
mieszkalnym i gospodarczym,
położonej w obrębie Tołcze.
Wprowadzono zmiany w Statucie
Gminy
Turośń
Kościelna
wynikające ze zmiany przepisów
ustawy o samorządzie gminnym.
Wprowadzono zmianę w statutach
jednostek
pomocniczych
polegającą na tym, iż o ile w
wyznaczonym terminie w zebraniu
nie uczestniczy wymagana ilość
uprawnionych
do
głosowania
mieszkańców, uchwały mogą być
prawomocnie podejmowane na
następnym zebraniu w tym samym
dniu, po upływie 15 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez
względu
na
liczbę
osób
uczestniczących.

Placowi położonemu na części
nieruchomości w obrębie Turośń
Kościelna, usytuowanemu przy
budynku
kościoła
pw.
Świętej
Trójcy
w
Turośni
Kościelnej nadano nazwę „Plac ks.
Józefa Wołejki”.
Wyrażono zgodę na udzielenie
pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu
w
kwocie
2.665,50zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań Powiatu z
zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej
osób
niepełnosprawnych.
Umowa
zawarta 24.10.2018 r.
Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
- dochody budżetu w wysokości
32.891.571zł.
- wydatki budżetu w wysokości
43.033.509zł.
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kowalewicz
I Wiceprzewodniczący:
Leszek Kondzior
II Wiceprzewodniczący:
Jarosław Czech

64.
I/3/2018

19.11.2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego
oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Turośń Kościelna

I/4/2018

19.11.2018r.

w sprawie wyboru członków Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Turośń Kościelna

I/5/2018

19.11.2018r.

w sprawie wyboru członków Komisji
Budżetowej
Rady
Gminy
Turośń
Kościelna

I/6/2018

19.11.2018r.

w sprawie wyboru członków Komisji
Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń
Kościelna

I/7/2018

19.11.2018r.

II/8/2018

29.11.2018r.

65.

66.

67.

68.

69.

70.
II/9/2018

29.11.2018r.

II/10/2018

29.11.2018r.

71.

72.

w sprawie wyboru członków Komisji
Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Rady Gminy Turośń Kościelna
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku
od
nieruchomości,
obowiązujących na terenie Gminy Turośń
Kościelna na 2019 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości
obowiązującego
na
terenie gminy Turośń Kościelna.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych,
obowiązujących na terenie Gminy Turośń
Kościelna.

II/11/2018

29.11.2018r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Turośń Kościelna.

II/12/2018

29.11.2018r.

w sprawie diet przysługujących radnym
Rady Gminy Turośń Kościelna

73.
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Przewodniczący:
Jarosław Bartnowski
Członkowie Komisji:
Marek Kondzior
Marek Paczkowski
Bernarda Leszczyńska
Sławomir Dariusz Szajda
Członkowie Komisji:
Marek Kondzior
Bernarda Leszczyńska
Wojciech Andrzej Kondzior
Elżbieta Sasinowska
Członkowie Komisji:
Beata Dryl
Jadwiga Zofia Drozdowska
Jarosław Czech
Leszek Kondzior
Jarosław Bartnowski
Członkowie Komisji:
Jadwiga Zofia Drozdowska
Elżbieta Sasinowska
Tomasz Kamiński
Beata Dryl
Leszek Kondzior

Członkowie Komisji:
Tomasz Kamiński
Marek Paczkowski
Jarosław Czech
Wojciech Andrzej Kondzior
Sławomir Dariusz Szajda
Podatek od nieruchomości w 2019
r. jest naliczony zgodnie ze
stawkami określonymi w uchwale.

Z podatku od nieruchomości
zwolniono budynki i grunty
wykorzystywane do celów ochrony
przeciwpożarowej oraz grunty
zajęte pod cmentarz.
Wysokość podatkujest naliczana
zgodnie ze stawkami określonymi
w uchwale.

Ustalono wysokość wynagrodzenia
Wójta Gminy Turośń Kościelna w
związku z objęciem stanowiska w
nowej kadencji.
Ustalono diety radnym na nowa
kadencję

74.
II/13/2018

29.11.2018r.

II/14/2018

29.11.2018r.

II/15/2018

29.11.2018r.

III/16/2018

28.12 2018r.

75.

76.

77.

78.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Turośń
Kościelna.

Wprowadzono zmiany w budżecie
gminy:
- dochody budżetu w wysokości
33.189.698 zł
- wydatki budżetu w wysokości
43.331.636 zł
Uchwalono Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Turośń Kościelna.

w
sprawie
przyjęcia
“Programu
współpracy Gminy Turośń Kościelna z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019
rok”.

Współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi zgodnie z
przyjętym Programem współpracy
Gminy
z
organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok.

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na
terenie Gminy Turośń Kościelna.

Miesięczna wysokość opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi będzie naliczana
zgodnie ze stawkami określonymi
w uchwale.
Wprowadzono zmiany w budżecie
Gminy:
-dochody budżetu w wysokości:
32.480.637 zł,
-wydatki budżetu w wysokości:
39.655.905 zł.
Uchwalono Wieloletnią Prognozę
Finansową
Gminy
Turośń
Kościelna na lata 2019 – 2029

III/17/2018

28.12 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy
Turośń Kościelna na rok 2018.

III/18/2018

28.12 2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Turośń
Kościelna na lata 2019 - 2029.

III/19/2018

28.12 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Turośń Kościelna na rok 2019.

Uchwalono budżet Gminy Turośń
Kościelna na rok 2019. – realizacja
w 2019 r.

III/20/2018

28.12 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
lokalu użytkowego, mieszczącego się w
budynku stanowiącym własność Gminy
Turośń Kościelna.

III/21/2018

28.12 2018r.

III/22/2018

28.12 2018r.

Wyrażono zgodę na wynajem
dotychczasowemu
najemcy
–
stowarzyszeniu N.A.R.E.W. lokalu
użytkowego mieszczącego się w
budynku nr 4 przy ul. Lipowej w
Turośni
Kościelnej.
Umowa
zawarta 02.01.2019 r.
Wyrażono zgodę na wynajem
dotychczasowemu
najemcy
–
stowarzyszeniu S.G.G.N. lokalu
użytkowego mieszczącego się w
budynku nr 4 przy ul. Lipowej w
Turośni
Kościelnej.
Umowa
zawarta 02.01.2019 r.
Wyrażono zgodę na przejęcie od
Powiatu Białostockiego zadania
zarządzania drogą powiatową Nr
1501B we wsi Zalesiany oraz
powierzenia
Powiatowi
Białostockiemu
zadania
zarządzania drogą gminną Nr
106687B we wsi Niewodnica

79.

80.

81.

82.

83.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
lokalu użytkowego, mieszczącego się w
budynku stanowiącym własność Gminy
Turośń Kościelna.

w sprawie przejęcia od Powiatu
Białostockiego
zadania
zarządzania
drogą powiatową Nr 1501B we wsi
Zalesiany oraz powierzenia Powiatowi
Białostockiemu zadania zarządzania
drogą gminną Nr 106687B we wsi
Niewodnica Kościelna oraz drogą
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powiatową Nr 1545B
Kościelna – Trypucie.

84.

Niewodnica

Kościelna oraz drogą powiatową Nr
1545B Niewodnica Kościelna –
Trypucie. Porozumienie podpisane
w dn. 6.02.2019 r.
Drogom wewnętrznym we wsi
Niewodnica nadano nazwę: „ulica
Malinowa”, „ulica Jagodowa”,
„ulica Jeżynowa”.
Drodze wewnętrznej we wsi
Baciuty nadano nazwę „ulica
Dębowa”.

III/23/2018

28.12 2018r

w sprawie nadania nazwy drogom
wewnętrznym we wsi Niewodnica
Kościelna.

28.12 2018r

w sprawie nadania nazwy
wewnętrznej we wsi Baciuty.

drodze

III/24/2018

28.12 2018r

w sprawie nadania nazwy
wewnętrznej we wsi Niecki.

drodze

III/25/2018

Drodze wewnętrznej we wsi Niecki
nadano
nazwę
„ulica
Leszczynowa”.

III/26/2018

28.12 2018r

w
sprawie
Gminnego
Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019.

Realizacja zadań ujętych w
Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2019.

85.

86.

87.

Zakończenie
Zaprezentowany Państwu Raport o stanie gminny Turośń Kościelna w roku 2018
pozwala na orientację w sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej naszej wspólnoty
samorządowej. Dokument, w takim kształcie przygotowany po raz pierwszy, stara się
wszechstronnie ukazać rozległą problematykę, dotyczącą codziennego funkcjonowania gminy
Turośń Kościelna zamieszkałej przez ponad sześć tysięcy osób. W świetle lektury Raportu
łatwo dostrzec, iż głównymi problemami do rozwiązania stojącymi przed lokalnym
samorządem są dalsza poprawa stanu dróg i organizacja sprawnego transportu publicznego
oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
Wiedza wyniesiona z Raportu może posłużyć nie tylko do poszerzenia obrazu
lokalnego samorządu i zapoznania się z bieżącymi problemami nurtującymi mieszkańców
lecz także do ożywienia dyskusji na temat problemów nurtujących mieszkańców.

75

