Poświętne, marzec 2019 r.
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I.

CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Poświętne jest jedną z najmniejszych gmin w województwie podlaskim i obejmuje obszar 114 km, co stanowi

3,8 % powierzchni powiatu białostockiego a 0,56 % powierzchni województwa podlaskiego. Znajduje się w południowo zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie białostockim ziemskim, na granicy z powiatem wysokomazowieckim
i bielskim. Od północy sąsiaduje z gminą Łapy, od północnego wschodu z gminą Suraż, od wschodu i południowego wschodu
z gminą Wyszki, od południa z gminą Brańsk, od zachodu i południowego zachodu z gminą Nowe Piekuty, a od północnego
zachodu z gminą Sokoły. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Łapy – Brańsk oraz linia kolejowa Białystok –
Warszawa.
Układ przestrzenny osadnictwa w gminie Poświętne charakteryzuje się zachowaniem w większości wsi zabudowy
zwartej o układzie ulicowym, czyli zlokalizowanej po obu stronach drogi, niezależnie od układów pól. Niektóre miejscowości
mają zabudowę kolonijną. Podstawową formą budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych miejscowościach gminy jest
zabudowa w zagrodach. Tylko w niektórych wsiach występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Gmina Poświętne jest gminą wiejską i zarazem typowo rolniczą, gdyż użytki rolne zajmują 63 % powierzchni.
Wszystkie grunty stanowią własność prywatną rolników indywidualnych, których źródłem utrzymania jest praca
w gospodarstwie, czyli uprawa roślin, hodowla trzody chlewnej i bydła oraz produkcja mleka. W południowo-wschodniej części
gminy znajduje się duży kompleks stawów rybnych o ogólnej powierzchni 208 ha, gdzie lustra wody, jak również zbiorniki
retencyjne zajmują powierzchnię około 150 ha. Lasy, które stanowią 29 % powierzchni gminy, stawy, brak przemysłu oraz
duże ilości runa leśnego i zwierzyny łownej stwarzają dogodne warunki do czynnego wypoczynku dla turystów.
Na terenie gminy nie brakuje przedsiębiorców którzy aktywnie prowadzą działalność gospodarczą. W 2012 roku w całym kraju
wprowadzono zmiany dotyczące rejestracji przedsiębiorców. Aktualna baza przedsiębiorców znajduje się w Centralnej
Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEiIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, która jest ogólnodostępna.
Według dostępnych danych liczba zarejestrowanych wpisów działalności gospodarczej na terenie Gminy Poświętne wynosi
108. W roku 2018 nowy wpis dokonało 12 przedsiębiorców, zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej dokonało 5
przedsiębiorców i 10 zdecydowało się na zamknięcie czyli wykreślenie z CEIDG.
Tabela nr 1. Liczba wpisów wg rodzaju działalności gospodarczej na dzień 31.12.2018 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rodzaj działalności
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
Pozyskiwanie drewna
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Produkcja wyrobów tartacznych
Produkcja opakowań drewnianych
Produkcja mebli kuchennych
Naprawa i konserwacja maszyn
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
Roboty związane z budową mostów i tuneli
Przygotowanie terenu pod budowę
Wykonywanie instalacji elektrycznych
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Tynkowanie
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Ilość działalności
11
1
1
2
1
4
1
5
1
2
1
1
13
1
1
1
1
3
2

20
21
22
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

1

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
Transport drogowy towarów
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność w zakresie architektury
DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Praktyka lekarska specjalistyczna
Praktyka pielęgniarek i położnych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Pogrzeby i działalność pokrewna

1
1

6
1
1
1
1
3
3

1
1
1
2
5
1
2
1
1
1
3
1
1
4
2
1
1
1
1
1
3
1

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Poświętne na swoim obszarze składa się 35 miejscowości, w których na dzień 31.12.2018 r. zameldowanych było 3514
osób.
Tabela nr.1 Statystyka osób zameldowanych na terenie gminy Poświętne na dzień 31.12.2018 r.
L.p.

Nazwa miejscowości

Liczba osób zameldowanych

1

BRZOZOWO-ANTONIE

81

2

BRZOZOWO-CHABDY

47

3

BRZOZOWO-CHRZCZONKI

37

4

BRZOZOWO-CHRZCZONY

60

5

BRZOZOWO-KORABIE

90

6

BRZOZOWO-MUZYŁY

64

7

BRZOZOWO-PANKI

99

8

BRZOZOWO-SOLNIKI

50

9

BRZOZOWO STARE

151

10

CHOMIZNA

65

11

DZIERŻKI

104

12

DZIERŻKI-ZĄBKI

29

13

GABRYSIN

111

14

GOŁĘBIE

120

15

GROCHY

199

16

JÓZEFIN

89

17

KAMIŃSKIE JASKI

47

18

KAMIŃSKIE OCIOSKI

70

19

KAMIŃSKIE PLISZKI

30

20

KAMIŃSKIE WIKTORY

70

21

LIZA NOWA

106

22

LIZA STARA

197

23

ŁUKAWICA

106

24

MARYNKI

86

25

PIETKOWO

239

26

PIETKOWO DRUGIE

59

27

POROŚL-GŁUCHY

46

28

POROŚL-WOJSŁAWY

192

29

POŚWIĘTNE

247

30

TUREK

57

31

WILKOWO NOWE

90

32

WILKOWO STARE

189

33

WOŁKUNY

42

34

ZDRODY NOWE

145

35
ZDRODY STARE
100
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności - Gminy Poświętne.

Z danych ewidencji ludności wynika, iż w 2018 roku zgłoszono 34 urodzenia i 50 zgonów. Z roku na rok notuje się
tendencję spadkową, zmniejsza się liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne.
Wykres nr 1. Liczba osób zameldowanych w latach 2014-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności Gminy Poświętne

3650

3700

II.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

A. Stan finansów Gminy Poświętne na dzień 31.12.2018 r.
1. Struktura dochodów wykonanych za 2018 rok kształtuje się w sposób następujący:
1) dochody bieżące – 95,03%;
2) dochody majątkowe – 4,97%.
2. Największy udział w dochodach ogółem budżetu Gminy Poświętne w 2018 roku stanowiły dochody z następujących tytułów:
1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy oraz zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 39,06%
2) subwencji ogólnej, w tym: część wyrównawcza, część równoważąca i część oświatowa – 29,36%;
3) dochodów podatkowych, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych,
podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy z opłaty skarbowej, –
26,72%.
3. Struktura wydatków wykonanych za 2018 rok kształtuje się w sposób następujący:
1) wydatki bieżące – 84,29%;
2) wydatki majątkowe – 15,71%.
4. Największy udział w wydatkach ogółem budżetu Gminy Poświętne w 2018 roku stanowiły wydatki dotyczące następujących
obszarów:
1) zadań z zakresu: Pomoc społeczna i Rodzina – 33,98%;
2) zadań z zakresu: Oświata i wychowanie – 24,68 %;
3) zadań z zakresu: Administracja publiczna – 13,00%;
4) zadań z zakresu: Transport i łączność – 10,88%.
5. Stan zadłużenia Gminy Poświętne z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych gminy, które wykazują
ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 zł.
6. Na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiadała przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
7. Na dzień 31.12.2018 roku gmina posiadała przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 852 120,86 zł.
B. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się w sposób następujący:
1. Wykonanie dochodów wyniosło – 14 387 701,77 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13 672 689,61 zł;
2) dochody majątkowe – 715 012,16 zł.
2. Wykonanie wydatków wyniosło – 14 507 515,09 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12 228 524,38 zł;
2) wydatki majątkowe – 2 278 990,71 zł.
3. Wynik budżetu Gminy Poświętne zamknął się deficytem w wysokości 119 813,32 zł, który został pokryty przychodami
pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
4. W 2018 roku Gmina Poświętne pozyskała do budżetu dodatkowe środki na realizację zadań bieżących i zadań
inwestycyjnych, w łącznej wysokości 868 829,19 zł, pochodzące z następujących źródeł:
1) z budżetu UE – 166 529,27 zł;
2) z państwowych funduszy celowych – Fundusz Sprawiedliwości - 54 431,19 zł;

3) z budżetu państwa – 588 048,73 zł;
4) z Powiatu Białostockiego – 5 400,00 zł
5) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 19 973,00 zł
6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 32 038,00 zł;
7) z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku – 2 409,00 zł.
5. W 2018 roku pozyskano dochody z majątku gminy w łącznej wysokości 74 098,61 zł, pochodzące z:
1) najmu i dzierżawy majątku – 73 063,16 zł;
2) użytkowania wieczystego gruntów – 1035,45 zł.
C. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r.
W 2018 roku wydatki majątkowe wykonano w 99,18%. Realizowano następujące zadania inwestycyjne:
1. Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od drogi powiatowej Zdrody Stare oraz część drogi gminnej Nr 107564B – 2460,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od drogi powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu
kolejowego – 2460,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy – 19 886,70 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki – 531 164,52 zł.
5. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie – 4 758,60 zł.
6. Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej – 184 845,00 zł.
7. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro – 6150,00 zł.
8. Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem – 10 800,00 zł.
9. Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa jednostkom osp – 53 450,00 zł.
10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gołębie – 32 718,00 zł.
11. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem – 52 493,94 zł.
12. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem – 423 366,29 zł.
13. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn.: "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr
1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo" – 931 431,55 zł.
14. Udzielono dotacji celowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem na: „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w
ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” – 18 006,11 zł.
15. Udzielono dotacji celowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu
średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie JRG nr 1 w Białymstoku – 5 000,00 zł.
D. Wieloletnia prognoza finansowa – stan na 31.12.2018 r.
W 2018 roku opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2018-2022. W roku 2018
zaplanowano budżet deficytowy, natomiast w kolejnych latach tj. od 2019 do 2022 zaplanowano zrównoważenie budżetu. Nie
planowano zaciągania kredytów i pożyczek w całym okresie objętym prognozą. Poza zadaniami inwestycyjnymi, wymienionymi
w pkt. III w WPF-ie zaplanowano takie przedsięwzięcia jak:
1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.
Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare.
3. Zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne:
1) Budowa małej architektury na dz. 108/2 w m. Pietkowo;
2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo.
3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w Pietkowie.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych w Brzozowie-Muzyłach, Brzozowie-Antoniach,
Brzozowie-Korabiach, Porośli-Wojsławach, Porośli-Głuchach.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Lizie Starej.
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gabrysinie.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 107565B Dzierżki – Kamińskie Jaski.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 107576B Pietkowo – Łukawica.
Zaplanowano także środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej na
odcinku Pietkowo-Daniłowo oraz na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 681 do miejscowości
Grochy.

III.

MIENIE KOMUNALNE

Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego o wartości księgowej 38 788147,34 zł, w skład którego wchodzą:


Grunty o powierzchni 191,0719 ha



Budynki i obiekty:
- 11 budynków użytkowych, tj. świetlice wiejskie i remizy strażackie,
- 2 budynki szkolne, z tego 1 zajęty na prowadzenie działalności oświatowej,
- 1 budynek ośrodka zdrowia w Poświętnem



Budowle i urządzenia techniczne:
- drogi gminne i rolnicze;
- sieć wodociągowa;
- sieć kanalizacyjna;
- sieć gazowa.



Środki transportu:
- samochody strażackie – 5 szt.
- autobusy szkolne – 2 szt.
- motorower – 1 szt.
- traktor kosiarka - 1 szt.

INFRASTRUKTURA
1.

Układ komunikacyjny

Podstawowym układem komunikacyjnym w Gminie Poświętne jest układ drogowy złożony z
dróg kategorii: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.
Ogółem na terenie gminy Poświętne znajduje się 268,946 km dróg publicznych, z tego:
— drogi gminne – 208,25 km
— drogi powiatowe – 51,696 km
— drogi wojewódzkie – 9,000 km
Podział tych dróg według rodzaju nawierzchni przedstawia się następująco:
— drogi o nawierzchni bitumicznej – 82,823 km
— drogi o nawierzchni brukowcowej – 2,119 km
— drogi o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej (żwirowe) – 183,95 km

Łączna długość dróg o nawierzchni twardej wynosi w gminie 84,942 km, co stanowi 31,58 % wszystkich dróg publicznych w
gminie.
Inwestycje drogowe w 2018 r. na terenie Gminy Poświętne:
- przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki o długości 1,63 km i wartości 523594,68 zł brutto;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1565B na odcinku Gabrysin – Wilkowo Stare o długości 2,69 km i wartości 1 863214,89 zł
brutto (Gmina Poświętne partycypowała w 50% wartości inwestycji).
2.

Sieć wodociągowa

Zaopatrzenie 34 miejscowości w gminie odbywa się ze stacji wodociągowej w miejscowości Brzozowo Stare. Miejscowość
Grochy zaopatrywana jest z ujęcia w miejscowości Daniłowo Duże, położonej na terenie gminy Łapy.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Poświętne wynosiła
77,1 km.
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w 2018 r. – 835 szt.
3.

Sieć kanalizacyjna

Zbiorowe odprowadzanie ścieków oparte jest na systemie sieci kanalizacji ciśnieniowej. Wybudowana w latach 2001 – 2011
sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejmuje miejscowości:


Poświętne,



Gołębie,



Grochy,



Kamińskie Pliszki,



Kamińskie Wiktory,



Kamińskie Jaski,



Kamińskie Ocioski,



Zdrody Nowe,



Zdrody Stare,



Józefin,



Pietkowo,



Pietkowo Drugie,



Gabrysin,



Turek,



Dzierżki,



Chomizna,



Brzozowo-Chrzczonki,



Brzozowo-Chrzczony,



Brzozowo-Chabdy,



Brzozowo Stare,



Wilkowo Stare,



Wilkowo Nowe,



Liza Stara,



Liza Nowa,



Brzozowo-Panki,



Wołkuny

Wszystkie ścieki wprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane są kolektorem do oczyszczalni ścieków
komunalnych w miejscowości Łapy. Przepustowość tej oczyszczalni wynosi 10000 m3 na dobę.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. długość czynnej rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Poświętne wynosiła
67,68 km.
W roku 2018 liczba czynnych przepompowni dla budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 452 szt.
4.

Sieć gazowa

Źródłem zaopatrzenia Gminy w gaz jest gazociąg wysokiego ciśnienia Białystok – Wyszków – Rembelszczyzna, a najbliższa
stacja redukcyjno – pomiarowa znajduje się w miejscowości Dworaki Staśki na terenie gminy Sokoły.
Sieć rozdzielcza gazu obejmuje 25 miejscowości. Gaz rozprowadzany jest gazociągiem średniego ciśnienia położonym na
terenie zabudowanym wzdłuż pasa drogowego, a pomiędzy miejscowościami poza pasem drogowym w jego bezpośrednim
sąsiedztwie.
Długość czynnej sieci ogółem w mb na dzień 31.12.2018 r. – 60472 mb i obejmuje miejscowości:


Poświętne,



Gołębie,



Grochy,



Kamińskie Pliszki,



Kamińskie Wiktory,



Kamińskie Jaski,



Kamińskie Ocioski,



Zdrody Nowe,



Zdrody Stare,



Józefin,



Pietkowo,



Pietkowo Drugie,



Gabrysin,



Turek,



Dzierżki,



Chomizna,



Brzozowo-Chrzczonki,



Brzozowo-Chrzczony,



Brzozowo-Chabdy,



Brzozowo Stare,



Wilkowo Stare,



Wilkowo Nowe,



Liza Stara,



Brzozowo Panki,



Wołkuny.

IV.

ŁAD PRZESTRZENNY

- Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Poświętne uchwalone
uchwałą nr III/12/98 Rady Gminy Poświętne z dnia 289 grudnia 1998 roku, które zostało zmienione uchwałą nr VIII/39/11 z
dnia 30 sierpnia 2011 roku.
Zmiana polegała na wprowadzeniu przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka.
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W gminne obowiązuje jeden plan zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy on odcinka trasy linii elektroenergetycznej
400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na terenie gminy Poświętne. Został wprowadzony uchwałą Nr X/53/11
Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011 roku. Procent pokrycia planem zagospodarowania przestrzennego wynosi
0,3 % powierzchni gminy.
Lokalizacje inwestycji, w tym także inwestycji celu publicznego ustalane indywidualnie w postępowaniu administracyjnym.
W roku 2017 wydano:
- 8 decyzji o lokalizacji inwestycji ceku publicznego, w tym jedną odmowną na budowę stacji telefonii komórkowej w
miejscowości Porośl Wojsławy.
- 29 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 7 dotyczyło budynków mieszkalnych, a pozostałe dotyczyły głównie obiektów
związanych z rolnictwem. Brak decyzji odmownych
W roku 2018 wydano:
- 3 decyzje o lokalizacji inwestycji ceku publicznego. Brak decyzji odmownych.
- 27 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 6 dotyczyło budynków mieszkalnych, a pozostałe dotyczyły głównie obiektów
związanych z rolnictwem. Brak decyzji odmownych.
- Program Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2023
Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Poświętne nr XXVIII/171/18 z dn. 5 czerwca 2018 r.
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są
skoncentrowane terytorialnie co oznacza, że dotyczą wybranego, niewielkiego obszaru gminy.
Jako obszar zdegradowany wyznaczono miejscowości: Gabrysin, Pietkowo, Turek - obszar zamieszkuje 415 osób na
obszarze 2,95 km 2

Obszar zdegradowany skala 1:25 000

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede wszystkim środki
budżetowe gminy. Jednakże środki własne gminy wspomagane będą środkami zewnętrznymi pochodzącymi m. in. ze środków
Unii Europejskiej.
Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji strategii obejmują:


środki Unii Europejskiej – m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument Łącząc Europę, Europejski
Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,



środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako niezależne źródło
finansowania,



środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie projektów lub jako
niezależne źródło finansowania,



inne środki publiczne – np. fundusze celowe,



środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych,



kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do JST.

W ramach rewitalizacji w miejscowości Pietkowo w 2018 r. zadanie nr 3 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Pietkowo” wykonano przebudowę części parterowej budynku po byłej szkole podstawowej i zaadaptowaniu
jej wnętrza na cele kulturalne i społeczne, efektem czego nastąpiło zwiększenie oferty kulturalnej i rozrywkowej a także
możliwości rozwoju mieszkańców Gminy Poświętne.

- Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Poświętne na lata 2018 - 2022
Program przyjęto uchwałą Rady Gminy Poświętne nr XXVII/162/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Tabela nr 1 Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach obowiązywania programu
Lp.

stan na koniec roku

liczba budynków/lokali

powierzchnia użytkowa lokali

szt.

m²

ogółem

w tym socjalnych

ogółem

w tym socjalnych

1.

2018

2/11

0/0

525

0

2.

2019

2/11

0/0

525

0

3.

2020

2/11

0/0

525

0

4.

2021

2/11

0/0

525

0

5.

2022

2/11

0/0

525

0

Mieszkaniowy zasób gminy Poświętne stanowią w lokale mieszkalne położone w budynku wchodzącym w skład
kompleksu Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach oraz w budynku Użyteczności
Publicznej w Pietkowie.

Tabela nr 2 Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

LP.

ROK

PLAN SPRZEDAŻYLICZBA LOKALI

STAN ZASOBÓW NA KONIEC ROKU (LICZBA
LOKALI)
OGÓŁEM

W TYM SOCJALNYCH

1.

2018

0

11

0

2.

2019

0

11

0

3.

2020

0

11

0

4.

2021

0

11

0

5.

2022

0

11

0

2)

Budynkami i lokalami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy zarządza Wójt Gminy.

3)

Bezpośrednie administrowanie budynkiem mieszkalnym i znajdującymi się w nim lokalami mieszkalnymi, wchodzącymi
w skład kompleksu Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach, należy do
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poświętnem.

4)

Bezpośrednie administrowanie lokalami mieszkalnymi w budynku Użyteczności Publicznej w Pietkowie, należy do
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Poświętne.

5)

Ze względu na niski stan zasobów, w okresie objętym niniejszym programem nie zachodzi potrzeba i nie planuje się
zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

W czasie obowiązywania niniejszego programu prognozuje się następujące wydatki na remonty zasobów mieszkaniowych:


Rok 2018 – nie przewiduje się wydatków na remonty



Rok 2019 – nie przewiduje się wydatków na remonty



Rok 2020 – nie przewiduje się wydatków na remonty



Rok 2021 – nie przewiduje się wydatków na remonty



Rok 2022 – nie przewiduje się wydatków na remonty

- Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Ogólna powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 191,0719 ha, w tym:

- 2,6400 ha – w zarządzie jednostek organizacyjnych
- 1,0925 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
- 187,3394 ha – bezpośredni zarząd gminy
Plan Wykorzystania nieruchomości Gminy w 2018 r.:
1)

Zbywanie nieruchomości

Zbywanie nieruchomości odbywało się w następujących formach:
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 35/3 w Brzozowie Starym zabudowana budynkiem po byłej Szkole
Podstawowej (odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone - zakończyły się wynikiem negatywnym).
2)

Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu:

a) dzierżawa:
- w Gminie Poświętne zawarta jest umowa dzierżawy na nieruchomości zabudowane Ośrodkiem Zdrowia w Poświętnem oraz
umowy dzierżawy na 2 lokale znajdujących się w Ośrodku Zdrowia w Poświętnem,
- umowy dzierżawy na 4 lokale mieszkalne, 1 lokal niewynajęty znajdujące się w budynku Użyteczności Publicznej w Pietkowie,
6 lokali w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem,
- umowa dzierżawy dz. 264/1 o pow. 0,4772 ha w Lizie Starej (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie),
b) trwały zarząd:
W trwałym zarządzie znajdują się:
- Budynek Szkoły Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem,
c) użytkowanie wieczyste
- działka geod. nr 27/4 w Poświętnem,
- działka geod. nr 58/1 w Porośl Wojsławy,
- działka geod. nr 148/2 w Lizie Starej,
- działka geod. nr 141 w Pietkowie,
- działka geod. nr 43/1 w Kamińskie Jaśki,
- działka geod. nr 271 w Wilkowie Starym,
- działka geod. nr 53 w Poświętnem,
- działka geod. nr 48 w Poświętnem,
- działka geod. nr 145 w Pietkowie.

V.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

STRATEGIA ROZWOJU
Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Poświętne nr IX/48/15
z dnia 30.10.2015 r.
Wyzwania rozwojowe Gminy Poświętne do 2025 r.:
1. Wzmacnianie pozycji gospodarczej Gminy Poświętne, w tym turystyczno-rekreacyjnej
Wzmacnianie pozycji gospodarczej Gminy Poświętne jest uwarunkowane inwestycjami gminnymi i prywatnymi oraz
zewnętrznymi (w tym rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej). Mimo znaczących trudności w zakresie planowania i
organizowania stref aktywności gospodarczej, należy projektować działania w zakresie scalania gruntów, rozwiązywania
kwestii własnościowych, angażowania właścicieli prywatnych do tworzenia stref inwestycyjnych - w 2018 r. oddano do użytku
budynek Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem oraz wyremontowano parter budynku
użyteczności publicznej w Pietkowie.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej –
modernizacja i remont istniejących dróg publicznych, których utrzymanie leży w gestii gminy, z dostosowaniem ich do
warunków wynikających z obowiązujących przepisów (w tym: poszerzenia przekroju poprzecznego, korekty nienormatywnych
łuków, przebudowa skrzyżowań, budowa zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, infrastruktury
wodnokanalizacyjnej) – w 2018 r. przebudowano drogę gminną nr 107573B w miejscowości Marynki oraz drogę
powiatową nr 1565B Gabrysin – Wilkowo Stare.
3. Kreowanie wizerunku Gminy Poświętne – przede wszystkim poprzez wzrost infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej oraz
oryginalne przedsięwzięcia kulturalno-sportowe, które z jednej strony powinny przełożyć się na wzrost zainteresowania Gminą
wśród potencjalnych odwiedzających (mieszkańcy Białegostoku, turyści zagraniczni, turyści kwalifikowani – zainteresowani
oryginalnymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i rekreacyjnymi, itp.), a z drugiej strony przyczynić się do wzrostu
zamożności mieszkańców i w konsekwencji wykreować wewnętrzny popyt na rynku – w 2018 r. oddano do użytku budynek
Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem oraz wyremontowano parter budynku użyteczności
publicznej w Pietkowie.
4. Inicjowanie aktywności mieszkańców – angażowanie się w miejscowe inicjatywy, poszukiwanie miejsca realizacji
własnych aspiracji i działalności na terenie Gminy Poświętne. Przeciwdziałanie tym niekorzystnym tendencjom społecznym
powinno być realizowane m.in. poprzez utrzymywanie wysokiej jakości kształcenia od pierwszych jego etapów, angażowanie
mieszkańców do świadomego udziału w kulturze oraz inicjatywach lokalnych, kreowanie wartości przedsiębiorczych i
estetycznych – w 2018 r. oddano do użytku budynek Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem oraz
wyremontowano parter budynku użyteczności publicznej w; oddano do użytku strefę aktywności fizycznej OSA w
miejscowości Poświętne.

VI.

ŚRODOWISKO
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne od właścicieli nieruchomości, na

których zamieszkują mieszkańcy zajmuje się Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” SP. ZO.O. z Białegostoku.
Przedsiębiorstwo świadczy usługę na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego, w
trybie przetargu nieograniczonego od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Odpady z poszczególnych
miejscowości zabudowy jednorodzinnej odbierane są według ustalonego harmonogramu.
Dodatkowo utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na terenie Bazy Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Poświętnem. Mieszkańcy gminy Poświętne mogą tam nieodpłatnie dostarczyć wyłącznie
posegregowane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym, zgodnie z Regulaminem PSZOK. W dwóch
miejscach przy Sklepie Spożywczym GS Poświętne i Ośrodku Zdrowia „TOP-MEDIC” ustawiono specjalistyczne pojemniki do
zbiórki przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów.
System gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje od lipca 2013 roku. Na dzień 31.12.2018 roku system
przyniósł straty w wysokości - 7061,08 zł.

Gmina Poświętne w 2018 roku uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku na poszczególne projekty:
- Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne”
Gmina Poświętne przystąpiła do programu AZBEST 2018/2019 i uzyskała wsparcie finansowe do projektu „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Poświętne” polegający na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17828,00 zł w tym środki własne gminy 1105,45 zł. Z programu
skorzystało 13 osób od których odebrano, przewieziono i unieszkodliwiono azbest z posesji w ilości 59,427 Mg.
- Projekt „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Kultury i Urzędu Gminy w Poświętnem”
Następnym dofinansowaniem było pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Kultury i Urzędu Gminy w
Poświętnem”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, przygotowano teren pod nasadzenia
oraz zakupiono i zasadzono łącznie 1974 szt. roślin oraz wykonano parking pomiędzy budynkami. Cały projekt opiewał na
kwotę 47 979,72 zł w tym dofinansowanie w wysokości 15000,00 zł z WFOŚiGW. Zadanie miało na celu uporządkowanie
terenu wokół budynków oraz wzbogacenie przestrzeni publicznej poprzez nasadzenie roślinności, która podniesie
różnorodność biologiczną.
Plan gospodarki nisko emisyjnej Gminy Poświętne.
Plan przyjęto uchwałą Rady Gminy Poświętne nr X/59/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.
W ramach programu wybudowano budynek Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i przekazano
go do użytku w 2018 r. W rezultacie nastąpiło zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez organizację
spotkań edukacyjno – informacyjnych w nowo wybudowanym obiekcie.

VII.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Na terenie gminy są cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
- OSP Poświętne,
- OSP Grochy,
- OSP Pietkowo,
- OSP Wilkowo Stare.
Tabela nr 1. Dane jednostek OSP w Poświętnem.
L.P.

Jednostka OSP

Ilość członków

Pojazdy

Ilość wyjazdów w 2018 r.

1.

Poświętne

33

3 szt.
- Mercedes Atego rok prod. 2014
- Jelcz typ 004 rok prod. 1988
- Golf VW III rok prod. 2003

36

2.

Grochy

25

1 szt.
- Renault Master rok. Prod. 2003

-

3.

Pietkowo

25

8

4.

Wilkowo Stare

15

1 szt.
- Jelcz 004 rok prod. 1984
-

-

Źródło: opracowanie własne

W roku 2018 obyło się 4 szkolenia druhów Ochotniczej Straży Pożarnej na obiektach: Dom Kultury Poświętne,
Prometech KM w Łapach, w Czarnej Białostockiej oraz na zalewie wodnym w Pietkowie. Celem ćwiczeń było doskonalenie
współpracy jednostek OSP i PSP w trakcie pożarów wewnętrznych, przeszukanie pomieszczeń, odnalezienie osoby
poszkodowanej, jej ewakuację oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie ćwiczeń doskonalono umiejętności
ratownicze związane z wydobyciem osoby, pod którą załamał się lód. Przećwiczono ewakuację poszkodowanych stosując
różne techniki, między innymi przy wykorzystaniu: drabiny nasadkowej, sań lodowych, rzutki ratunkowej i bez przyrządowo.
Strażacy jednostki OSP w Poświętnem posiadają uprawnienia do przeprowadzania kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
W 2018 r. na działanie z zakresu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozyskano następujące środki:
1. Dotacja KSRG pt. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.”
Gmina

Jednostka

Zakupione środki ochrony
indywidualnej

Koszty
poniesione ze
środków
własnych Gminy

Finansowanie z
innych
źródeł

Środki własne
OSP

Poświętne

OSP Poświętne

Obuwie strażackie skórzane
10 par
Kominiarka niepalna 6 szt.

-

KSRG 5600,00

360,00

OSP Poświętne

-

Koszt zadania 5 960,00
Źródło: opracowanie własne

2. Dotacja MSWIA pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”,
Remont, inwestycja budowlana w jednostce OSP Pietkowo w 2018 r.
Lp.

1.

Jednostka
OSP
OSP Pietkowo

Rodzaj zadania remontowo –
budowlanego

Koszty poniesione ze
środków własnych Gminy

Finansowanie z
innych
źródeł

0

11 000,00

Remont w garażu OSP Pietkowo
szpachlowanie i malowanie

Środki
własne
OSP
0

Źródło: opracowanie własne

3. Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
L.p.

1.

Jednostka
OSP

Rodzaj zadania zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego

OSP
Poświętne

Bosak ze stylem składanym
aluminiowym 1szt.

2.

OSP
Poświętne

3.

OSP
Poświętne

Koszty poniesione ze
środków własnych Gminy

Finansowanie Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego

90,00

400,00

Narzędzie ratownicze HI-lift
Responder Jack 1szt.

400,00

Prądownica Rambojet II 2szt.

1460,00

1500,00
3100,00

Koszt zadania 6 950,00
Źródło: opracowanie własne

4. Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „FLORIAN ”
Lp.

Jednostka OSP

Rodzaj zakup sprzętu ratowniczogaśniczego

1.

OSP Poświętne

Zestaw Triage
1szt.

2.

OSP Poświętne

3.

OSP
Poświętne

Zestaw podhełmowy
2szt.
Obuwie strażackie skórzane 10 par.

Koszty poniesione ze
ze środków własnych Gminy

Finansowanie
WFOŚiGW
„FLORIAN”

350,00
1500,00

300,00
1300,00

1000,00

1000,00

848,00

400,00

4.
5.

OSP Poświętne
OSP
Grochy

Kominiarka niepalna 6szt.
Agregat prądotwórczy

1890,00

1610,00

6.

OSP
Grochy

Wąż W-75
2szt.

320,00

250,00

OSP
Grochy

Wąż W-52
2szt.

200,00

140,00

7.

Koszt zadania 11 108,00
Źródło: opracowanie własne

5. Dotacje ze środków Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, Fundacja Orlen - Dar Serca.
L.p.

1.

Jednostka OSP

Rodzaj zadania zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego

Koszty poniesione
OSP Poświętne

Finansowanie PKN ORLEN

OSP Poświętne
Turbopompa

1 300,00

5 000,00

Koszt zadania 6300,00 zł
Źródło: opracowanie własne

6. Pomoc finansowa z Powiatu w Białostockiego
Lp.

Jednostka
OSP

1.

OSP Poświętne

Rodzaj zadania
remontowo –
budowlanego

Remont w garażu OSP Poświętne
wykonanie posadzki

Koszty poniesione ze
ze środków
własnych Gminy

Finansowanie
z innych
źródeł

Środki
własne OSP

5 400,00

5 400,00

4 900,00

Koszt zadania 15 700,00 zł
Źródło: opracowanie własne

7. Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Poświętne z Funduszu Sprawiedliwości Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej.
L.p.

Jednostka
OSP

Rodzaj zadania zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego

1.

OSP Poświętne - Zestaw hydrauliczny średni Lukas
- Agregat zasilający do narzędzi

Koszty poniesione
ze środków
własnych Gminy

Finansowanie z
innych
źródeł

549,81

54.431,19

Środki
własne OSP

-

hydraulicznych
- Zestaw węży hydraulicznych
- Rozpieracz ramieniowy
- Nożyce do cięcia

2.

OSP Pietkowo

- Parawan do osłony miejsca wypadku i

-

zasłaniania ofiar wypadku
- Latarka akumulatorowa
Źródło: opracowanie własne

Gmina Poświętne od lipca do grudnia 2018 r. realizowała projekt „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – organizacja
czasu wolnego dzieci i młodzieży” dofinansowany z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Koordynowany przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
W ramach projektu zrealizowano:
- konkurs na plakat i logo projektu, udział wzięło 4-ro dzieci,
- odbyło się szkolenie skierowane do nauczyli, rodziców i opiekunów z zakresu przeciwdziałania zażywaniu przez dzieci i
młodzież środków odurzających i substancji psychoaktywnych - udział wzięło osób 19 osób,

- przeprowadzono konferencję profilaktyczną dla nauczycieli, rodziców i opiekunów z zakresu zagrożeń wynikających z
cyberzagrożeń i hejtu w sieci - udział wzięło 14 osób,
- przeprowadzono debatę profilaktyczną nt. używania środków psychoaktywnych i debatę nt: hejtowania w Internecie, cykl
warsztatów edukacyjnych z zakresu psychologii, zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu (hejt, cyberprzemoc itp.),
uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol itp.) - udział wzięło 125 dzieci i młodzieży,
- przeprowadzono warsztaty teatralne o tematyce zagrożeń używkami, podczas realizacji projektu powstała grupa teatralna
ZaMaską. W zajęciach wzięło udział 16 dzieci,
- przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjno – profilkatycznych „Ćwiczymy o używkach nie myślimy”. Ze względu na duże
zainteresowanie zajęciami utworzone zostały dwie grupy sportowe. Ogólna liczba dzieci i młodzieży, która wzięła udział w
zajęciach sportowych to 46 osób,
- przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjno – profilaktycznych „Samorealizacja poprzez taniec. Ta forma spędzania
wolnego czasu również cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Utworzono dwie grupy. W zajęciach tanecznych wzięło
udział 67 dzieci i młodzieży,
- zorganizowano wyjazd do Aresztu Śledczego w Białymstoku celem zapoznania się z jednostką - udział wzięło 20 uczniów kl.
VIII Sz. P. i dwóch opiekunów.
Na zakończenie projektu w Domu Kultury zorganizowano happening podsumowujący wszystkie działania związane z
projektem „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”. W imprezie uczestniczyło
około 200 osób.
Zajęcia odbywały się w formie bezpłatnej. Dzieci i młodzież mogły spędzać wolny czas w dowolnej formie.
Rozwijały swoje umiejętności, zainteresowania oraz kreatywność podczas zajęć sportowych, tanecznych oraz teatralnych z
wykwalifikowanymi opiekunami. Projekt pokazał jak duże jest zainteresowanie zarówno ze strony dzieci młodzieży, jak i
dorosłych, którzy chętnie uczestniczyli w dowolnych formach projektu. Związane z projektem zagadnienia zostały
przedstawione przez ekspertów w jasny i prosty sposób. Zdobyta wiedza na temat zagrożeń wynikających z korzystania z
Internetu i używek pozwoli na szybkie reagowanie i zwracanie uwagi ze strony rodziców oraz nauczycieli . Dzieci, młodzież i
rodzice zdobyli wiedzę jak umiejętne korzystać z Internetu.
W ramach projektu „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” Gmina Poświętne
otrzymała dotację w kwocie 20663,55 zł w współudziale własnych środków w wysokości 5162,89 zł, cały projekt wyniósł
25829,44 zł.

VIII.

ROLNICTWO
W 2018 roku podczas wiosny i okresu letniego Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut

Badawczy w Puławach (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił Suszę Rolniczą. Zarówno
kwiecień jak maj charakteryzowały się bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz wysokim usłonecznieniem. Wartości tych
elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich i miały duży wpływ na uprawy. Jednocześnie w tym
okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne co spowodowało duże obniżenie wartości Klimatycznego Bilansu
Wodnego oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin. Obecnie tak duży deficyt wody powoduje, że plony wielu upraw
były niższe z powodu występującego deficytu wody co najmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich
wieloletnich warunkach pogodowych.
Odnotowano szkody

w uprawach rolnych spowodowane

suszą w następujących

województwach

zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, podlaskim oraz wielkopolskim. Na terenie tych województw susza zajęła od
51,33 do 68,72% gruntów ornych, natomiast udział procentowy w województwie podlaskim kształtował się na poziome 57,32%.
W związku z ogłoszoną suszą do Urzędu Gminy w Poświętnem zgłosiło się ok. 200 właścicieli gruntów rolnych z
terenu naszej gminy oraz sąsiadujących, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w
wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2018 roku. Została powołana komisja do szacowania szkód na terenie
gminy. Wszystkie wnioski zostały oszacowane z zakresu szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Susza rolnicza występowała wśród upraw:









zbóż jarych,
zbóż ozimych,
kukurydzy na ziarno i na kiszonkę,
rzepaku i rzepiku,
truskawek,
krzewów owocowych,
drzew owocowych

Rolnicy specjalizują się w uprawach zbóż jarych, ozimych, kukurydzy oraz rzepaku. Na terenie gminy jest kilku
sadowników, którzy posiadają uprawy jabłek, aronii, czarnej porzeczki.

Producenci rolni po oszacowaniu strat w

uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogli
ubiegać się o pomoc w formie:

- kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej, - poręczeń i gwarancji

spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych
produkcji

rolnej,

znajdujących

się

na

obszarach,

gdzie

szkody

powstały

w

związku

z

suszą;

- udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w
opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia
terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
- zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu
umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także
umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody; - udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych
spowodowane wystąpieniem suszy powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy.
Producenci rolni którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw na terenie gminy było
8, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczących się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy
było192 osoby. W związku z suszą najczęstszą formą pomocy wybieraną przez producentów rolnych były wnioski do ARIMR
oraz KRUS. Wypłata odszkodowań z ARIMR nastąpiła od września 2018 roku i trwa do dnia dzisiejszego.
W 2018 roku o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 597 osób posiadających na terenie Gminy Poświętne
gospodarstwo rolne. Łączna wysokość udzielonej pomocy na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym wynosiła 466718,96 zł.
Rolnicy z terenu Gminy Poświętne, mają możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy z Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział Białystok, który jest w urzędzie raz w tygodniu.
Organizowane są szkolenia dla rolników dotyczące wypełniania wniosku do Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
szkolenia mające na celu zdobycie uprawnień na wyspecjalizowany sprzęt rolniczy.

IX.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Sieć szkolno – przedszkolna
Na terenie Gminy funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem, w strukturze której
znajdują się odziały gimnazjalne i oddziały przedszkolne.
Dane statystyczne:

Liczba oddziałów ogółem
w tym gimnazjalnych
w tym przedszkolnych
Liczba uczniów ogółem
w tym liczba ucz. oddz. przedszkolnych
w tym liczba ucz. oddz. gimnazjalnych
liczba ucz. oddz. szk. podstawowej
Liczba n- li (etaty)
Liczba pracowników obsługi (etaty)
2.

Czerwiec 2018
r. szk. 2017/2018
18
4
3
324
69
68
187
30,67
13

Wrzesień 2018
r. szk.2018/2019
17
2
3
324
72
36
216
28,40
13

Baza lokalowa

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem posiada siedzibę w miejscowości Gołębie 11. Zlokalizowana jest w
kompleksie budynków w skład, których wchodzi: część z salą sportową wraz z zapleczem (2 kondygnacje) i salami
dydaktycznymi, część dydaktyczno – mieszkalna ( 3 kondygnacje), gdzie zlokalizowano oddziały przedszkolne, najstarsza
cześć dydaktyczna ( 1- kondygnacja).
Szkoła korzysta z kompleksów boisk Orlik 2012 i pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, 2 placów zabaw
oraz siłowni na wolnym powietrzu bezpośrednio zlokalizowanych przy szkole.
Budynki szkolne i otoczenie (plac) zarządzane przez dyrektora spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny
nauki i pracy. Rokrocznie wzbogacana jest baza poprzez dokonywanie zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych z funduszy
zewnętrznych i własnych.
Szkoła posiada pracownię komputerową i wewnętrzną sieć z dostępem do internetu obejmującą cały budynek. W strukturze
szkoły funkcjonuje blok żywienia, gdzie sporządza się 2 posiłki dziennie ( śniadanie i jedno danie gorące – zupa ). Działalność
dydaktyczna obejmuje również bibliotekę szkolną, a opiekuńcza świetlicę. Są również dobrze wyposażone gabinety:
profilaktyki przedmedycznej, pedagoga i logopedy.
Wyposażenie w nowoczesne pomoce: monitory interaktywne- 2, tablice interaktywne- 8, projektory multimedialne -15,
telewizory- 7, tablety- 6, kamery wideo- 1, komputery do celów dydaktycznych - 32 .
3. Organizacja pracy
Praca zorganizowana jest w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzany przez Wójta Gminy Poświętne na kolejne lata
szkolne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Związki zawodowe i Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Oddziały przedszkolne realizują wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat ( wszystkich chętnych zgłoszonych w
okresie rekrutacji) i roczne obowiązkowe wychowanie dla dzieci 6 - letnich w wymiarze 5 godzin dziennie. Klasy I – VIII szkoły
podstawowej i oddziały gimnazjalne pracują w systemie jednozmianowym.
4.

Dowożenie

Obejmuje wszystkie dzieci w wieku od 5 roku życia spoza Gołębi i Poświętnego bez względu na odległość ( nawet z
miejscowości, które nie podlegają obowiązkowi zapewnienia bezpłatnego dowożenia). Dzieci dowożone są trzema środkami
transportu. Dwa - autobus i bus stanowiące własność gminy obsługiwane przez pracowników szkoły (kierowców i
opiekunów) dowożą dzieci z miejscowości:

Grochy, Zdrody Stare, Zdrody Nowe, Solniki, Dzierżki Ząbki, Dzierżki, Porośl-Wojsławy, Brzozowo Antonie, Brzozowo-Korabie,
Brzozowo-Muzyły, Brzozowo-Chabdy, Brzozowo-Chrzczonki, Brzozowo-Chrzczony, Brzozowo Stare, Brzozowo-Panki,
Wołkuny, Liza Nowa, Liza Stara, Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe
Trzeci środek transportu zapewnia firma zewnętrzna na podstawie umowy o świadczenie usług, która zapewnia także opiekę
dzieciom , zatrudniając opiekuna. Takie rozwiązanie funkcjonuje przy dowożeniu dzieci z miejscowości: Łukawica, Pietkowo,
Pietkowo Drugie, Turek, Gabrysin, Józefin, Marynki, Chomizna, Liza Nowa, Liza Stara, Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe.
5.

Realizowane zadania oświatowe

Gmina realizuje zadania oświatowe wynikające z ustaw i rozporządzeń wykonawczych regulujących te kwestie poprzez
zabezpieczenie działalności w/w szkoły, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując
dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy (Łapy - przedszkole i szkoła integracyjna, Kostry-Noski
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy „Przystań”).
Zadania są realizowane przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa- subwencji oświatowej, dotacji celowych
oraz ze środków własnych gminy.
Wykonanie budżetu 2018 roku:
– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem zaplanowano
kwotę: 3 581 896,00 zł, z czego wydatki w 2018 r. wyniosły: 3 571 371,42 zł tj. 99,7 %.
5.1 Stypendia
Od 2016 r. na podstawie Uchwały nr XIII/82/16 rady gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w
tych sprawach w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne
pod nazwą: Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne”
W 2018 r. przyznano 23 stypendia na łączną kwotę 9200 zł.
5.2 Realizowane projekty i programy


- Od 2018-09-01. jest realizowany projekt "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach

Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji
nauczycieli wychowania przedszkolnego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2018-2019, w ramach Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego. 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. W ramach projektu
wsparciem zostanie objęto 72 dzieci uczęszczających do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.
Bolesława Prusa w Poświętnem. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania, wzrost jakości oferty edukacyjnej
oraz rozszerzenie oferty zajęć dydaktycznych Oddziałów Wychowania Przedszkolnego.
Zadania realizowane w projekcie to m.in.
- projekty edukacyjne rozwijające umiejętności kluczowe (zajęcia z przedsiębiorczości, informatyczne, językowe, muzyczne,
plastyczne);
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, w tym zajęcia logopedyczne;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia w wieku przedszkolnym, których celem jest stworzenie warunków dzieciom uzdolnionym do
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju;

- wyjazdy edukacyjne m.in. do Opery i Filharmonii Podlaskiej, Muzeum Sleńdzińskich w Białymstoku;
- warsztaty dla 4 nauczycieli mające na celu podniesienie ich kompetencji.
Do realizacji zadań przewidzianych w projekcie zakupiono pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną wraz z
oprogramowaniem, rzutnik krótkoogniskowy oraz wiele innych urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.
Koszt projektu 47 674,62 zł w tym dofinansowanie 34 948,82 zł.
Okres realizacji projektu od września 2018 r. do czerwca 2019 r.


Szkoła posiada bezpłatny dziennik elektroniczny w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 Fundusze europejskie - dla rozwoju Województwa Podlaskiego.


W ramach programu z rządowego programu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w

Poświętnem zostały zakupione i zainstalowane dwa interaktywne monitory dotykowe. Wartość projektu wyniosła 17 500 zł, z
czego Wojewoda Podlaski przyznał 14 000 zł dotacji na ten cel, a Gmina Poświętne wniosła wkład własny w wysokości 3 500
zł. Nowoczesne pomoce dydaktyczne wpłyną na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wykorzystane będą w
procesie dydaktycznym.


43 uczniów klas 1 - 3 brało udział w nauce pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania. Zajęcia w

ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia
podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do
systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i
aktywnego stylu życia. Program Powszechnej Nauki Pływania "UMIEM PŁYWAĆ" finansowany jest przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Urząd Gminy w Poświętnem. Koszt programu 10 900zł ,
z czego udział własny 2730zł.


Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki szkoła mogła realizować program upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

tzw. „Szkolny Klub Sportowy” skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia bezpłatne dla uczniów zainteresowanych
od kl IIIsp są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Realizacja programu przyczyniła się do rozszerzenia
oferty zajęć pozalekcyjnych, dała możliwość rozwijania zainteresowań sportowych i atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego.
 „Bezpiecznie na wsi” – program Państwowej Inspekcji Pracy. Celem spotkania było promowanie pozytywnych
zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz kształtowanie wiedzy o ochronie pracy w rolnictwie W
ramach tego programu uczniowie klas trzecich gimnazjum napisali test z wiedzy o bezpieczeństwie na wsi. Najlepszym
wręczono nagrody ufundowane przez PIP oddział w Białymstoku
 Czytamy, bo … lubimy - Uczniowie brali udział w projekcie czytelniczym Podlaskie Spotkania z Pisarzami- 9 edycja.
W ramach projektu uczniowie czytali wybrane książki zaproszonych pisarzy.


„Program dla szkół” zachęca dzieci oraz ich rodziców do zdrowego odżywiania. W ramach tego programu

uczniowie kl I – V otrzymują bezpłatnie warzywa, owoce, przetwory mleczne. Jest on finansowany przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa i Unię Europejską
 Akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich V”. Szkoła zakwalifikowała się do udziału w akcji edukacyjnej
„Lekcja o Funduszach Europejskich V”, tym samym znaleźliśmy się w gronie 268 placówek oświatowych z 5 województw
Polski Wschodniej biorących udział w tym projekcie. Organizatorem akcji edukacyjnej, współfinansowanej ze środków
Funduszy Europejskich, jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 Realizacja projektu edukacyjnego „Bezpieczni w szkole i w domu”- uczniowie klasy I i 0 uczestniczyli w zajęciach
prowadzonych przez Policję. Uczniowie utrwalili zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, zasady zachowania

się podczas rozmowy z nieznajomą osobą oraz zasady obrony przed atakującym psem. Odbyły się także ćwiczenia
praktyczne, w czasie których dzieci ćwiczyły bezpieczne przechodzenie przez jezdnię oraz poruszanie się w zwartej kolumnie.


Przedstawiciele szkoły uczestniczyli w szkole letniej w Helu. Brali udział w zajęciach w ramach realizacji projektu

„Ssaki morskie – nauka i edukacja”. było to wielkie wyróżnienie, ponieważ w danej grupie wiekowej zakwalifikowano tylko
6 grup z całej Polski.
 Szkoła przystąpiła do projektu finansowanego z funduszy UE „Dobry zawód-fajne życie”, którego celem jest
popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich
rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie
walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do
uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. Uczniowie mieli możliwość udziału: w
targach edukacyjno-zawodowych dla gimnazjalistów, uczestnictwa w warsztatach, skorzystania z indywidualnej pomocy
doradcy zawodowego.
 Spotkanie z pracownikiem KRUS w ramach projektu „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. W
czasie zajęć uczniowie poznali bezpieczne zachowanie się podczas pracy i zabawy dzieci na terenie gospodarstwa rolnego,
poznali szczególnie niebezpieczne prace, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.
 Szkoła włączyła sie w ogólnopolski program „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”. W naszej szkole
zapanowała technologiczna atmosfera. Młodsi kodowali na kartkach i tablicy interaktywnej. Starsi poznawali tajniki robotyki.
Były pokazy filmowe, prezentacje komputerowe, gry i zabawy w internecie. Tworzenie strony www, prace w programach:
Scratch, Prezi, BeCreo nie są nam obce.
 Uczniowie szkoły brali udział w programie – „Scenariusze lekcji" współpracując z Fundacją Uniwersytet dzieci,
realizując pomysły i inspiracje do przeprowadzenia lekcji, napisane we współpracy z naukowcami i zgodne z podstawą
programową. Misją programu jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać
ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać. Bezpłatnie otrzymaliśmy analogowe zestawy do nauki
programowania dla całej klasy oraz komplet szkoleń.
 Szkoła obchodziła Dzień Bezpiecznego Internetu. Na lekcjach informatyki, zajęciach z wychowawcami odbyły się
spotkania związane z bezpieczeństwem internetowym. Do szkoły przyjechali panowie policjanci i przeprowadzili lekcję
poświęconą cyberbezpieczeństwu. Zaprezentowali się również rodzicom podczas wywiadówki na spotkaniu ogólnym.
Uświadamiali wszystkich jak ważne w obecnych czasach jest kontrolowanie treści w internecie.
5.3 Uroczystości (imprezy) szkolne i gminne
W 2018 roku szkoła była organizatorem, bądź współorganizatorem wielu imprez o charakterze szkolnym i lokalnym.


Zostało podjętych szereg przedsięwzięć związanych z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości, które

były doskonałym okresem pielęgnowania patriotyzmu w naszych uczniach. Nasze przygotowania rozpoczęły się już w roku
szkolnym 2017/2018. Uczniowie wykonywali dekoracje, gazetki, starannie uczyli się swojej roli do przedstawień. Odbyły się
lekcje o tematyce patriotycznej, wycieczki historyczne i wyjazdy do kina na filmy związane z historią naszego kraju. Młodzież
i dzieci brały udział w konkursach.


Szkoła odniosła sukcesy na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Uczennica klasy 3 otrzymała wyróżnienie w

wojewódzkim konkursie literackim „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”. Uczestniczyło w nim 32 uczniów z
naszej szkoły. Uczeń klasy 6 zdobył wyróżnienie w powiatowym konkursie plastyczno-historycznym „100-lecie Odzyskania
Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”. Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach BiałoCzerwonych”, który realizowany był z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursów przystępowali również nauczyciele. Pani Wioletta Gołaszewska zajęła 3 miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Metodycznym „ROK NIEPODLEGŁOŚCI”.
Z początkiem roku szkolnego 2018/2019 szkoła zgłosiła się do konkursu „Szkoły Niepodległej”, zorganizowanego
przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Realizowaliśmy zadania z następujących obszarów: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej, Szlak Współtwórców
Niepodległości, Szlak Żołnierzy Niepodległości, Szlak Dróg do Niepodległości, Szlak Pierwszych Dni Wolności.
Nad realizacją projektu czuwała wicedyrektor szkoły, nauczyciel fizyki i informatyki. Pod jej kierunkiem uczniowie
nagrali filmy ze świadkami II wojny światowej, przystąpili do konkursu „Bohaterowie są wśród nas” czy „Stulecie Niepodległości
w Barwach Biało-Czerwonych”, tworzyli gry planszowe dotyczące odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Z okazji Święta 3 maja okna szkoły ozdobiono barwami narodowymi, balonami oraz hasłami patriotycznymi. Na
korytarzach pojawiły się specjalnie wykonane gazetki szkolne, na których znalazły się wiersze okolicznościowe, ilustracje oraz
kolorowe zdobienia. Na oddzielnej ścianie korytarza umieszczono w ramkach zdjęcia osób, pochodzących z terenu gminy
Poświętne, walczących o utrwalenie granic państwa polskiego w latach 1918-1921. Uczniowie klasy 5a nagrali piosenkę
patriotyczną, którą wykorzystaliśmy w prezentacji konkursowej „Stulecie Niepodległości w barwach Biało-Czerwonych”.
W Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem odbył się uroczysty apel poświęcony 227. Rocznicy uchwalenia
Ustawy Rządowej z maja 1791 r. Tego dnia uczniowie szkoły przyszli ubrani w strój galowy, najmłodsze klasy wykonały
samodzielnie chorągiewki z barwami narodowymi oraz kotyliony.
W październiku odbył się X GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „Kwiaty polskie”. 42 uczniów z klas 4-8 i trzecich
gimnazjum recytowało wiersze najbardziej znanych polskich poetów: Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, ks. Jana
Twardowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Danuty Wawiłow.
W listopadzie 2018 roku młodzież z klas szóstych ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem wspólnie z Wójtem Gminy
Poświętne Witoldem Łapińskim, dyrektorem szkoły Bożeną Brzozowską i nauczycielami, odwiedzili miejsca pamięci
znajdujące się na terenie naszej gminy. Wśród nich znalazły się:
- Cmentarz parafialny w Poświętnem, gdzie znajduje się grób Nieznanego Żołnierza, symboliczny grób Kazimierza
Kamińskiego noszącego pseudonim „Huzar”,
- Tablica pamiątkowa pomiędzy wsiami Brzozowo Antonie i Brzozowo Muzyły, która upamiętnia zwycięską potyczkę stoczoną
28.04.1946 r. przez oddziały podziemia dowodzone przez kapitana Romualda Rajsa ps. „Bury”, por. Lucjana Minkiewicza ps.
„Wiktor” i por. Władysława Łukasika ps. „Młot” z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa w Wysokiem Mazowieckiem,
- Liza Stara, gdzie 3 czerwca 1943 roku Armia Krajowa stoczyła ciężki bój z Niemcami, a zabici pod Lizą leżą w mogile, przy
drodze do Zalesia,
- Łukawica, gdzie oddział Bogusława Ejtminowicza stoczył potyczkę z Kozakami,
- Cmentarz parafialny w Pietkowie, na którym znajduje się grób zmarłego w 1926 roku porucznika Stanisława Olizara.
9 listopada 2018r. z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, został zorganizowany Konkurs Pieśni
Patriotycznej. Wzięły w nim udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej. Uczniowie wykonali głównie pieśni legionowe.
Kulminacyjną częścią całodziennych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Poświętnem był
apel, w którym uczestniczyli: uczniowie, pracownicy szkoły, przedstawiciele Urzędu Gminy, rodzice, dziadkowie.
Szkoła włączyła się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy Hymn
Narodowy. To tylko część działań podjętych przez uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły.


Odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Szkołę oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem,



Szkoła brała udział (oprawa artystyczna ) w odsłonięciu obelisku we wsi Brzozowo Antonie

upamiętniającego zwycięską bitwę z dnia 28 kwietnia 1946 roku, w której odziały 6. Wileńskiej Brygady AK i 3. Wileńskiej
Brygady NZW pokonały połączone siły KBW, MO oraz UB. Pomnik powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika, przy wsparciu finansowym Instytutu Pamięci Narodowej,


Corocznie uczestniczymy w obchodach Rocznicy pacyfikacji Łukawicy,



Zorganizowaliśmy Spotkanie opłatkowe dla społeczności szkolnej z udziałem władz Gminy,



Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - uczniowie naszej szkoły zaprezentowali inscenizację

upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych z udziałem władz i zaproszonych gości: Pana Wójta Witolda Łapińskiego, radnych i
pracowników Urzędu Gminy w Poświętnem. Przybyli również ułani ze Szwadronu 10. Pułku Ułanów Litewskich z siedzibą w
Pietkowie. Zorganizowaliśmy również wystawę zdjęć żołnierzy podziemia niepodległościowego,


Uroczyście Obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi,



Dzień Papieski jest także na stałe wpisany do kalendarza uroczystości szkolnych,



Realizowaliśmy Projekt finansowany GOPS prowadząc działania profilaktyczne i konkursy dla uczniów.

5.4 Osiągnięcia w konkursach i zawodach organizowanych przez inne instytucje
5.4.1.Konkursy ogólnopolskie


W konkursie "Szkoła Niepodległej” w organizowanym przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa w Poświętnem otrzymała miano Szkoły Niepodległej.
5.4.2 Konkursy wojewódzkie

Wojewódzki konkurs z języka angielskiego

laureat

“Czy znasz twórczość…?” konkurs plastyczny
-wojewódzki konkurs literacki pt. ”W czym dziś powinien przejawiać się
patriotyzm ?”
I Konkurs Poezji Śpiewanej

-wyróżnienie

Konkurs “Wyprawa badawcza po Narwiańskim Parku Narodowym”

laureaci

Czy znasz twórczość…? Wojewódzki Konkurs Czytelniczy

III miejscewyróżnienia:
wyróżnienie

- Konkurs „Stulecie Niepodległości w barwach biało-czerwonych”

-wyróżnienie
wyróżnienie

- Czy znasz twórczość…?- Wojewódzki Konkurs Czytelniczy- III
miejsce i wyróżnienia

III miejsce i wyróżnienia

Konkursy powiatowe

miejsce

-konkurs plastyczny pt. “Zdrowy styl życia”

-wyróżnienie

Konkurs “Śpiew i języki to moja pasja”

I miejsce, wyróżnienie

5.4.3 sportowe
I – VI 2018
Mistrzostwo powiatu białostockiego igrzysk w piłce nożnej dziewcząt

I MIEJSCE

Wicemistrzostwo powiatu białostockiego igrzysk dzieci w piłce ręcznej dziewcząt

II MIEJSCE

Wicemistrzostwo powiatu białostockiego igrzysk dzieci w piłce ręcznej chłopców.

II MIEJSCE

Mistrzostwa powiatu białostockiego Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt

I miejsce

Finał Grupy Południowej IMS w piłce ręcznej dziewcząt
Finał Województwa Podlaskiego IMS w piłce ręcznej dziewcząt

II miejsce
V miejsce

Finał Województwa Podlaskiego IMS w piłce nożnej dziewcząt.
Finał województwa podlaskiego w turnieju piłki nożnej dziewcząt PIŁKARSKA KADRA CZEKA

V miejsce
IV MIEJSCE

IX – XII 2018
Igrzyska Powiatu Białostockiego w piłce nożnej dziewcząt.
Półfinał Grupy Południowej w piłce nożnej dziewcząt.
Finał Grupy Południowej w piłce nożnej dziewcząt.
Finał powiatu białostockiego turnieju “Z podwórka na stadion “ o Puchar Tymbarku.dziewcząt U-12
Finał Powiatu Białostockiego w piłce nożnej chłopców
Finał powiatu białostockiego turnieju piłki nożnej” “Z podwórka na stadion “O Puchar Tymbarku”
Turniej piłki ręcznej O Puchar Białegostoku
Mistrzostwa Powiatu Białostockiego IMS w piłce ręcznej dziewcząt

6.

I miejsce
II miejsce
II miejsce
I miejsce
VII miejsce
V miejsc
V miejsce
II miejsce

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji

Szkoła współpracuje z innymi podmiotami wspierającymi szkołę np.:


GOPS( pomoc materialna uczniom, projekty profilaktyczne, konkursy),



Gminną Biblioteką Publiczną( współpraca z biblioteką szkolną, partnerstwo w szeregu projektach realizowanych z
funduszy europejskich,



Domem Kultury w Łapach,



Książnicą Podlaską,



Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Cyraneczka” w Pietkowie,



Narwiańskim Parkiem Narodowym (edukacja ekologiczna i przyrodnicza, zielona szkoła),



Policją, kuratorem sądowym ( projekty i akcje profilaktyczne - bezpieczeństwo,



Państwową Inspekcją Pracy, KRUS Białystok (szkolenia i konkursy dla uczniów - bezpieczeństwo),



Nadleśnictwem Rutka (sadzenie lasu, „sprzątanie świata),



Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łapach,



Przychodnią Lekarska Top - Medic (edukacja zdrowotna),



Uniwersytetem w Białymstoku (wycieczki dla uczniów, zajęcia prowadzone przez kadrę naukową w ramach projektu)



Starostwem Powiatowym w Białymstoku (np. konkursy o tematyce ekologicznej),



Młodzieżowym Centrum kariery w Łapach ( w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów),



Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska( finasowanie projektów z edukacji ekologicznej),



Szwadronem X Pułku Ułanów Litewskich ( wsparcie w edukacji patriotycznej),



Fundacją Rozwoju Edukacji ( w ramach projektów eTwinning – nagrody na szczeblu krajowym).



Ważną rolę odgrywają także kluby sportowe i ośrodki doskonalenia nauczycieli.

IX.

KULTURA I SPORT

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem.
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Gminy Poświętne, która
działa na podstawie:
-

Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1983, ze zmianami),

-

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, ze zmianami),

-

Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVIII/172/18 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie
nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu
kultury.
Biblioteka zatrudnia 3 osoby na stanowiskach:
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 etat,
- Starszy bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 etat,
- Główny księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej – 1/8 etatu.
Od 1 lipca 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem została przeniesiona do nowej siedziby w nowo
wybudowanym obiekcie Domu Kultury w Poświętnem i mieści się na piętrze w lokalu o powierzchni 178 m² (poprzednio 64m²)
. Ponadto może korzystać z sali widowiskowej domu kultury oraz galerii. Zarówno cały budynek, jak i lokal biblioteki jest
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd dla niepełnosprawnych oraz winda – dźwig na piętro).
W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą w
kwocie 182150,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,50 zł zwrócono dla organizatora w dniu 31.12.2018 r.
Kolejną dotację celową otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na w kwocie 3600 zł zakup
nowości wydawniczych.
Biblioteka uzyskała przychody finansowe (prowizja pod. dochodowego) w kwocie 31 zł. oraz pozostałe przychody (
amortyzacja nie kosztowa, darowizna książki) w kwocie 4 788,38 zł.
Następnie biblioteka otrzymała dotację celową od organizatora na realizację inwestycji „Budowa Gminnej Biblioteki
Publicznej w ramach budowy WDK w Poświętnem” w kwocie 18006 zł. i została doposażona w niezbędne meble biurowe i
regały.
W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem realizowała lub współrealizowała następujące projekty:
1.

„Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”"- scenariusze i książkę niezbędne do projektu pozyskano poprzez portal

dla bibliotekarzy Lustro Biblioteki.
2.

„Mała książka - wielki człowiek” – projekt skierowany do 3-latków. Wyprawki czytelnicze, naklejki, dyplomy pozyskano

w ramach akcji z Instytutu Książki.

3.

”Przystanek z książką w bibliotece”- wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego Książnicą Podlaską im. Łukasza

Górnickiego w Białymstoku. W ramach projektu odbył się warsztat z pisarką.
4.

„Kierunek Patriotyzm”- całoroczny projekt patriotyczny związany ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez

Polskę, realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem dla uczniów klas III-IV. Za ten projekt Biblioteka
uzyskała I miejsce w konkursie wojewódzkim pn. „Niepodległa w mojej bibliotece”.
5.

Projekt związany z pomocą humanitarną dla dorosłych i młodzieży „Globalnie w bibliotece” – realizowany poprzez

Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Biblioteka otrzymała
scenariusze i materiały do zajęć.
6.

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – zajęcia teatralne – projekt we współpracy z Gminą Poświętne. Została

utworzona Amatorska Grupa Teatralna „ZAMASKĄ” przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem, która kontynuuje
swoją działalność.
7.

„Nie daj się nałogom – 100% trzeźwości – 100 % możliwości” – na zajęcia, konkursy, akcje czytelnicze związane z

problematyką uzależnień wydano 3087 zł. z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podsumowanie w liczbach:


1 spotkanie autorskie w ramach akcji ”Przystanek z książką w bibliotece” - 41 uczestników (we współpracy z Książnicą
Podlaską – Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego),



1 warsztat kreatywnego myślenia dla młodzieży szkolnej- 28 uczestników (we współpracy z Książnicą Podlaską –
Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego),



Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 91 uczestników,



Noc w bibliotece - 24 uczestników ( we współpracy z biblioteką szkolną),



Dzień Rodziny /współorganizator/ - 450 uczestników (we współpracy ze szkołą, GOPS-em, urzędem gminy),



Zajęcia z kodowania dla uczniów szkoły podstawowej w ramach Lokalnych Klubów Kodowania – 28 uczestników (we
współpracy ze szkołą),



Mini ferie w bibliotece – 12 uczestników,



Tydzień Bibliotek – 35 uczestników,



Zajęcia edukacyjno –plastyczne oraz podsumowanie w ramach projektu pn. „Kierunek Patriotyzm” – 198 uczestników,



Zajęcia komputerowe – 25 osób,



6-latki w bibliotece – zajęcia czytelniczo – plastyczne – 200 uczestników,



„Książkowy galimatias” – zajęcia w klasach 0 – 159 uczestników,



3-latki w bibliotece – 37 uczestników,



"Bajkowa sobota" z biblioteką /dzieci z rodzicami/ – 68 uczestników,



6 spotkań DKK - 49 uczestników,



1 wycieczka do biblioteki -14 uczestników,



Dzień Kobiet z przedszkolakami – 17 uczestników,



II Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady w bibliotece. Kl. V i VI – 58 uczestników,



Projekt związany z pomocą humanitarną dla dorosłych i młodzieży „Globalnie w bibliotece” – 26 uczestników,



Kulturalnie - rodzinnie - radośnie w szkole i bibliotece – plenerowe zajęcia dla dzieci i rodziców – 33 uczestników,



Wakacyjne zajęcia w Pietkowie – 17 uczestników,



Projekt Mała książka - wielki człowiek – 17 uczestników,



Zajęcia edukacyjne kl. III gim. „Zawód bibliotekarza jest glamour” – 16 uczestników,



8 zajęć teatralnych w ramach projektu BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – 115 uczestników,



Zajęcia patriotyczne pn. Mój pan woła na mnie Pies? – 25 uczestników,



"Mirabelka - kiełkująca historia w 100licy" – patriotyczne zajęcia edukacyjno – czytelnicze – 14 uczestników,



Promocja książki „Oni poszli w bój” – 45 uczestników,



Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś? Polak mały” – 45 uczestników,



Konkurs Ozdoba wielkanocna – 21 uczestników,



Podsumowanie konkursu na ozdobę choinkową – 25 uczestników.



Wystawy – 272 zwiedzających.

Wystawy i gazetki upamiętniające rocznice literackie i historyczne oraz prace czytelników – 6 wystaw i 5 gazetek.
Biblioteka posiada 100 % opracowanych zbiorów. W katalogu elektronicznym MAK+.
W zajęciach, szkoleniach, warsztatach, projektach i imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Poświętnem w 2018 r. wzięło udział 2205 użytkowników.
Przeprowadzka Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem do nowego budynku w centrum miejscowości przyczyniła się do
zwiększenia oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy Poświętne. Doskonałe warunki lokalowe
spowodowały zauważalny wzrost zainteresowania działaniami kulturalnymi oferowanymi dla społeczności lokalnej. Od
początku 2019 roku z oferty Biblioteki skorzystało 1019 osób. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem zrealizowała w
tym czasie szereg działań kulturalnych, tj.:


kontynuowanie są zajęcia w ramach projektów: „Galimatias książkowy” – głośne czytanie w klasach 0, warsztaty teatralne
Amatorskiej Grupy Teatralnej „ZAMASKĄ”, która występuje na imprezach okolicznościowych z własnym repertuarem,
„Bajkowe soboty” – zajęcia czytelniczo-edukacyjne dla 3-latków, zajęcia czytelniczo-edukacyjne w ramach projektu Nasza
Mała Biblioteka, spotkanie DKK,



zorganizowano ferie zimowe dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka /we współpracy z DK/, Dzień Kobiet i Mężczyzn /we
współpracy z DK/,



warsztaty komputerowo-edukacyjne w ramach projektu Mądrzy Cyfrowi,



wystawy,



wycieczki dzieci ze szkoły podstawowej.

DOM KULTURY W POŚWIĘTNEM
Dom Kultury w Poświętnem jest gminną instytucją kultury mającą na celu zaspakajanie potrzeb i aspiracji
kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona.

Działalność instytucji regulują ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, o finansach publicznych, kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz statut.
Dom Kultury w Poświętnym pracuje nie tylko nad organizacją cyklicznych imprez kulturalnych, ale także nad
poszerzeniem wachlarza propozycji projektów artystycznych i zajęć instruktorskich. Kierując się potrzebami społeczeństwa
zaproponowano odbiorcom wiele nowych form.
Budowa nowego obiektu na miarę XXI wieku powstała z inicjatywy Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego oraz
Rady Gminy Poświętne, którzy odpowiedzieli na potrzeby lokalnej społeczności. W Poświętnem brakowało miejsca, gdzie
mieszkańcy gminy, zarówno młodsi, jak i starsi, mogliby organizować spotkania integracyjne, spędzać twórczo i kulturalnie
czas, realizować swoje pasje, rozwijać talenty, brać udział w różnorodnych warsztatach. Nowo wybudowana placówka jest
doskonałą bazą do organizowania spotkań, warsztatów, konferencji, seminariów, zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.
Nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego w gminie Poświętne spełnia oczekiwania i
potrzeby mieszkańców. Budynek jest również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W nowo wybudowanym obiekcie o powierzchni 710 m² mieści się Dom Kultury, przestronna sala widowiskowa,
zaplecze kuchenne, sanitariaty, pokoje gościnne, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pracownia komputerowa,
archiwum zakładowe Urzędu Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna, która do tej pory korzystała z wynajmowanych
pomieszczeń.
RYS HISTORYCZNY POWSTANIA I WYPOSAŻENIA DOMU KULTURY
Na X Sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 18 grudnia 2015 roku wprowadzono do budżetu na 2016 roku zadanie
inwestycyjne pn. Budowa Domu Kultury w Poświętnem. Pozwolenie na budowę uzyskano 29.01.2016 r, zaś projekt budowy
nowego obiektu wykonał projektant mgr. inż. arch. Roman Ptaszyński.
Po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w dniu 22.02.2016 r. został ogłoszony przetarg na
wykonanie inwestycji, do którego przystąpiło 21 firm.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego robót budowlanych wybrano
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: KALDO Sp. z o. o. i TRAFFIC na kwotę 2 191 530,62 zł.
29 kwietnia 2016 roku, podczas XIII Sesji Rady Gminy Poświętne, dokonano uroczystego podpisania aktu
erekcyjnego oraz wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Domu Kultury w Poświętnem wraz z Gminną Biblioteką
Publiczną.
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 23.11.2017 r.
Wartość robót budowlanych wynosiła ponad 2 200 000 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków
własnych gminy.
W dniu 27 kwietnia 2018 roku na XXVII Sesji Rady Gminy Poświętne radni podjęli uchwałę nr XXVII/157/18 w
sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Dom Kultury w Poświętnem i nadania jej statutu.

Jeszcze przed zakończeniem budowy nowego obiektu podjęto działania związane z pozyskaniem środków na
wyposażenie Domu Kultury w Poświętnem. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu osobistemu Wójta Witolda
Łapińskiego w pozyskanie dofinasowania na wyposażenie nowo wybudowanego domu kultury Gmina Poświętne otrzymała
dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania pn.: Wyposażenie
Domu Kultury w Gminie Poświętne.
W ramach tego zadania z wyżej wymienionych środków zakupiono:


sprzętu komputerowego,



wyposażenia multimedialnego,



sprzętu nagłośnieniowego



wyposażenia biurowego,



mebli,



wyposażenia wystawienniczego,



wyposażenia scenicznego,



osprzętu do sprzątania,



wyposażenia higieniczno – sanitarnego,



luster,



plis zaciemniających do okien,



oraz oznakowanie pomieszczeń.

Całkowity koszt zdania wyniósł 409 756,94 zł brutto, na którą składa się kwota 299 997,84 zł z dofinansowania z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kwota 109 759,10 zł, stanowiąca środki własne Gminy.
W 2018 r. ramach środków własnych do Domu Kultury zakupiono gry oraz sprzęt AGD o łącznej wartości 7757,32 zł.
POWOŁANIE DYREKTORA DOMU KULTYRY W POŚWIĘTNEM
4 lipca 2018 r. został ogłoszony nabór na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Poświętnem. Na podstawie Ustawy
o samorządzie gminnym oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wyniku naboru 17 grudnia 2018
r. Wójt Gminy Poświętne Zarządzeniem nr 23/2018 powołał Panią Renatę Kruszewską na Dyrektora Domu Kultury w
Poświętnem. Została podpisana umowa w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności Domu Kultury w
Poświętnem.
ZATRUDNIENIE


Dyrektor Domu Kultury – 1 etat



Główny Księgowy – ½ etatu

DZIAŁANIA, IMPREZY, WYDARZENIA W DOMU KULTURY W POŚWIĘTNEM
- 20 grudnia 2018 roku w Sali Domu Kultury w Poświętnem odbyło się gminne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez
Wójta Gminy Poświętne połączone z uroczystym poświęceniem nowego budynku Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem.
- W dniach od 22 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. zorganizowane zostały Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Poświętne podczas, których zorganizowano:


uczestnicy ferii przygotowali upominki dla Babci i Dziadka – liczba uczestników 38,



zajęcia kulinarne, pieczenie ciastek oraz babeczek na Dzień Babci i Dziadka - liczba uczestników 41,



uroczystość Dnia Babci i Dziadka w Domu Kultury, występ Grupy Teatralnej "ZAMASKĄ", gry i zabawy z babciami i
dziadkami – liczba uczestników 70,



zajęcia eksperymentalne – liczba uczestników 38,



bajkowe kino oraz zajęcia kulinarne (pieczenie pizzy) – liczba uczestników 35,



konkurs „Mam Talent” z nagrodami i dyplomami - liczba uczestników 36.

- W lutym 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu Seniora w Domu Kultury w Poświętnem. Klub powstał z
myślą o Seniorach z Gminy Poświętne, którzy mają jeszcze wiele do zaoferowania dla społeczności i pragną spędzić czas
aktywnie. Podczas pierwszego spotkania zostały omówione sprawy organizacyjne – liczba uczestników 40.
- W kolejnym spotkaniu Klubu Seniora w Domu Kultury w Poświętnem wzięło udział 42 uczestników. Seniorzy wypełnili
deklaracje członkostwa, zapoznali się z Regulaminem Klubu Seniora. Podczas spotkania Aspirant Janusz Babynko –
Dzielnicowy przedstawił temat współczesnych zagrożeń, na jakie narażone są osoby starsze i samotne, nowych metodach
działania oszustów oraz w jaki sposób postępować, aby nie stać się ich ofiarami. Poruszono temat bezpieczeństwa seniorów
jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wspólnie obejrzeli film wyprodukowany przez Fundację ProPublika w
ramach projektu „Bezpieczni Seniorzy – wiem i pomagam”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Film pod tytułem „Nie daj się nabrać !!! Oszustwa na „wnuczka” i
„na policjanta”.
- W marcu 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie Klubu Seniora w Domu Kultury w Poświętnem. Spotkanie dotyczyło alternatywy
żywieniowej postnej – bezmięsnej. Dodatkowo zorganizowane były zajęcia kulinarne – liczba uczestników 25.
- W marcu 2019 roku obchodzono Dzień Kobiet i Mężczyzn, zorganizowany przez Dom Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Poświętnem pod patronatem Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego. Na uroczystość licznie przybyły Panie, Panowie
oraz dzieci z terenu Gminy Poświętne. Wystąpiła Amatorska Grupa Teatralna "ZAMASKĄ", „Kapela pod Wezwaniem” oraz
Męski Chór z Suraża pod kierunkiem Pana Marka Jarosza Dyrektora Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Surażu.
Zorganizowano poczęstunek i upominki dla wszystkich obecnych – liczba uczestników 140.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Poświętne zorganizowany został aerobik dla wszystkich
oraz ćwiczenia dla seniorów. Mieszkańcy korzystają z pracowni komputerowej jak również gier znajdujących się na
wyposażeniu Domu Kultury.

- ŚWIETLICA W WILKOWIE STARYM
Gmina Poświętne przy współpracy z sołectwem Wilkowo Stare zakwalifikowała się do „Programu Odnowy Wsi Województwa
Podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego. Został realizowany projekt „Zakup
wyposażenia do Świetlicy Wilkowo Stare” współfinasowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie
19946,00 zł, w tym 50% dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i 50% (9973,00 zł) Gminy
Poświętne. Zakupiono zmywarkę z akcesoriami, odkurzacz, 3 - komplety drewniane (3 stoły, 6 ławek), 8 – gazonów i 1 kratkę
ogrodową. Wyposażenie służy nie tylko mieszkańcom miejscowości Wilkowo Stare ale również z tego mogą skorzystać
mieszkańcy pobliskich miejscowości.
- BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PIETKOWIE
Z uwagi na brak infrastruktury kulturalnej w Pietkowie i okolicznych miejscowościach, która zapewniłaby możliwość
atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu i możliwości rozwoju mieszkańców, władze gminy Poświętne wyszły
naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, podejmując decyzję o przebudowie i modernizacji budynku po zlikwidowanej
szkole podstawowej w Pietkowie, który znajdował się w złym stanie technicznym i nie nadawał się do dalszej eksploatacji.
Gmina Poświętne kontynuuje prace związane z modernizacją i remontem budynku użyteczności publicznej po byłej szkole i
dostosowaniem go do prowadzenia działalności kulturalnej. W pierwszym etapie wykonano termomodernizację, oraz
realizowano etap inwestycji – dostosowanie budynku użyteczności publicznej na prowadzenie działań kulturalnych – parter
budynku.
Gmina Poświętne uzyskała dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska
Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na projekt pn. „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na
prowadzenie działalności kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Przedsięwzięcie
2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD
N.A.R.E.W. Celem głównym inwestycji jest efektywne wykorzystanie potencjału obszaru LGD N.A.R.E.W. do jego rozwoju
ekonomicznego, wzrostu spójności społecznej i przestrzennej, wzmocnienie standardu życia mieszkańców, wzmocnienie
potencjału kulturowo-historycznego, jak również rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. na rzecz ich
funkcji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz estetyki miejscowości. W ramach projektu dofinasowanie wynosiło 91 571
zł, natomiast całkowite koszty kwalifikowalne inwestycji wyniosły 143 913 zł.
Lokalna społeczność Pietkowa i okolic jest społecznością prężną, nastawioną na rozwój i doskonalenie. W okolicy
działa Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów
Litewskich. W budynku użyteczności publicznej w Pietkowie funkcjonuje Izba Tradycji związana z Pietkowem i okolicą.
Związane z tym terenem eksponaty oraz militaria są prezentowane w pomieszczeniach po trzech dawnych klasach lekcyjnych,
dostosowanych obecnie do właściwej prezentacji zbiorów muzealnych. Przebudowa obiektu, jego kompleksowa modernizacja
oraz przystosowanie do potrzeb działalności kulturalnej umożliwiło ekspozycję już zebranych eksponatów oraz motywuje do
poszerzenia zbiorów.
W 2018 r. Gmina Poświętne po raz kolejny poczyniła starania o pozyskanie środków pozabudżetowych, w wyniku,
których w wrześniu został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja
Rozwoju Ekonomicznego Wsi na projekt pn. „Rewitalizacja budynku po byłej szkole w Pietkowie na potrzeby kulturalne i

edukacyjne lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup dewaloryzowanych” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Dofinasowanie opiewa na kwotę 69 635,79 zł,
wkład własny gminy 75 438,82 zł natomiast całkowite koszty kwalifikowalne inwestycji wyniosą 145 074,61 zł.
Zakres prac remontowych obejmą pierwsze i drugie piętro budynku po byłej szkole w Pietkowie. W skład prac
remontowych wejdą: roboty remontowe ogólnobudowlane, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji
elektrycznej.
Kompleksowa realizacja inwestycji zintegruje lokalną społeczność, stworzy możliwość rozwoju zarówno dzieci, jak i
dorosłych mieszkańców Pietkowa i okolic. Wykorzystana zostanie różnorodność miejscowości Pietkowo, jej położenie na
terenach szczególnie cennych przyrodniczo, turystycznie i historycznie, co w dalszej perspektywie czasowej może wpłynąć na
rozwój turystyki na tym obszarze. Możliwość poznawania historii regionu i tradycji w dobrych warunkach lokalowych, będzie
przyczynkiem odwiedzania terenów nie tylko przez dorosłych koneserów historii, ale również przez wycieczki szkolne, kółka
zainteresowań, organizacje zrzeszające pasjonatów.
Wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne i edukacyjne przyciągają wielu uczestników. To nas utwierdza w
przekonaniu, że przygotowaliśmy bogatą propozycję działań kierowanych dla mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy
wiekowe i charakteryzujących się różnymi rodzajami wrażliwości artystycznej.
Plany działalności Domu Kultury w Poświętnem na rok 2019 :
- organizowanie konkursów, zajęć muzycznych, teatralnych;
- organizowanie warsztatów oraz szkoleń;
- intensyfikacja współpracy z lokalnym środowiskiem;
- tworzenie możliwie największej liczby klubów i miejsc spotkań grup twórczych;
- organizowanie imprez plenerowych;
- rozwijanie kultury w okolicznych świetlicach gminnych;
- stałe imprezy cykliczne:


Dzień babci i dziadka;



Dzień kobiet;



Dzień matki i dziecka;



Wielkanocne spotkania;



Bożonarodzeniowe spotkania;



Obchody rocznic patriotycznych;



Inne według potrzeb.

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na wyposażenie oraz na organizowanie
przedsięwzięć służących rozwojowi działalności kulturalnej.
SPORT
Gmina Poświętne w ramach konkursu finansuje w formie dotacji celowej realizację przedsięwzięć z zakresu sportu
poprzez kluby i stowarzyszenia sportowe. Takim klubem sportowym działający na terenie gminy jest Uczniowski Klub Sportowy
„ORKAN". Do klubu należy 60 osób, zatrudnionych jest 3 trenerów I i II klasy i 2 animatorów sportu, którzy działają społecznie.

Zajęcia prowadzone były od stycznia do grudnia 2018 r. Klub uzyskał dofinasowanie od Gminy Poświętne w kwocie 16000,00
zł na działania takie jak:
- planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe szkół oraz
pomocy organizacyjną i materialną samorządy gminnego rodziców i sympatyków klubu,
- sprzęt sportowy zapewnia klub Orkan
- angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
- uczestniczenie w imprezach i zawodach organizowanych na obszarze gminy, powiatu i województwa,
- organizowanie współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy Poświętne
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
- poprzez realizację zadań sportowych pozytywnie oddziaływanie na zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
W sierpniu 2018 r. na boisku ORLIK w Poświętnem odbył się turniej piłki nożnej drużyn amatorskich o Puchar Wójta
Gminy Poświętne. Wzięło w nim udział 10 drużyn 10-osobowych, w sumie 100 amatorów piłki nożnej. Rozegrano w sumie
27 meczów 12 minutowych.
Wachlarz dyscyplin sportowych, które mogą uprawiać mieszkańcy gminy jest bardzo szeroki: dostępne jest boisko
do piłki nożnej, „Orlik” /piłka nożna, siatkowa i koszykówka/, boisko do tenisa ziemnego, siłownia oraz plac zabaw w
miejscowości Gołębie. Orlik cały czas cieszą się olbrzymią popularnością. Trenuje na nich sporo młodzieży, ale również
dorosłych. Organizowane są różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i turnieje.
W 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym i przy budynku Domu
Kultury powstała Otwarta Strefa Aktywności – OSA. Całkowita wartość wykonanej inwestycji wynosi 52.493,94 zł, w tym kwota
dofinansowania ze środków RFKF - 25.000 zł.
Siłownia plenerowa w skład, której wchodzą: biegacz, jeździec, orbitrek, twister + wahadło, wioślarz, wyciskanie
siedząc oraz w strefie relaksu stół pojedynczy do gry w szachy wraz z czterema siedzeniami, została oddana do użytku w
październiku 2018 roku.

X.

POLITYKA SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Poświętne,

która wykonuje 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 polega w szczególności na:



przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń (np.: zasiłek celowy, zasiłek okresowy),



prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej.



analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,



realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,



rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb



pracy socjalnej.
W 2018 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 396 wywiadów środowiskowych, rozeznając środowiska pod

względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej.
W 2018 roku wydano 587 decyzji w sprawie o przyznanie /578/ lub odmowie /9/ przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 2 pracowników socjalnych. Teren gminy został podzielony na dwa rejony
opiekuńcze.
Praca socjalna świadczona jest w następującej formie:
1) podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych mrozów, zaopatrywanie podopiecznych w
opał oraz żywność,
2) pomoc podopiecznym w wypełnianiu wniosków na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
3) pomoc przy składaniu wniosku o dowód osobisty,
4) objęcie dożywianiem w szkole dzieci, młodzieży,
5) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, działania mediacyjne,
6) motywowanie osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia,
7) pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala,
8) pomoc oraz udzielenie informacji w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego,
9) działania interwencyjne w sytuacji osób czy rodzin zagrożonych, potrzebujących pomocy,
10) udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
11) pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych,
12) organizowanie przewozu osób do DPS,
13) pomoc w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne,
14) pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych PFRON,
15) pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na kolonie letnie,
16) wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji o kompetencjach policji, sądu, prokuratury.

17) pomoc w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej,
18) pomoc w umieszczaniu w szpitalu psychiatrycznym - za zgodą lub bez zgody w trybie nagłym,
19) podjęcie działań w celu umieszczenia osoby chorej psychicznie, wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy
społecznej bez jej zgody,
20) sprawianie pogrzebu,
21) pomoc w uzyskaniu porady prawnej.
Na zadania własne w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 817 725,87 zł, z przeznaczeniem na:
Zasiłki w formie finansowej:
- zasiłki stałe – wypłacono 11 osobom na kwotę 68 777,71 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - wypłacono 6 276,96 zł
- odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 9 osób na kwotę 237 570,12 zł
- zasiłki okresowe wypłacono 42 rodzinom na kwotę 132 069,16 zł
- zasiłki celowe wypłacono 42 rodzinom na kwotę 20 783,45 zł
Pomoc w zakresie dożywiania :
- z posiłków skorzystało 233 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydano 26 682
posiłków na kwotę 67 892,40 zł ,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 30 rodzinom na kwotę 23 800 zł
- doposażono stołówkę szkolną na kwotę 7 200,00 zł
Utrzymanie ośrodka pomocy – 252 056,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, delegacje pracowników.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem zatrudnia na dzień 31.12.2018 r:
- Kierownika GOPS – cały etat,
- 2 pracowników socjalnych - cały etat,
- inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – cały etat,
- asystent rodziny - cały etat,
- 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 2016-2020.
Przyjęty Uchwałą Nr XII/77/16 Rady Gminy Poświętne z dn. 11 marca 2016 r.
Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
poprzez profilaktykę, promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy, podnoszenie świadomości społecznej, podnoszenie
kompetencji służb, działania Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zespołu
Szkół, kuratorów sądowych działa na terenie gminy Poświętne od 2011 r. W 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołu.
Utworzono 8 grup roboczych, które spotkały się na 11 posiedzeniach. Pomocą grup roboczych objęto 42 osoby oraz
rozpoczęto 6 nowych procedur Niebieskiej Karty.

2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
Przyjęty Uchwałą Nr XIII/87/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2016 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. W 2018 r. wsparciem asystenta rodziny w gminie Poświętne było objętych 7 rodzin (6 – za ich zgodą,
wyrażoną na piśmie i z aktywnym udziałem; 1 – zobowiązana do współpracy przez Sąd Rejonowy w Białymstoku). W rodzinach
tych wychowuje się łącznie 25 dzieci.
Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny:
- Wykonanie 53 188,37 zł
- Dotacja na realizację zadania 23 159,00 zł
W 2018 r. 7 dzieci z terenu gminy Poświętne przebywało w Domu Dziecka w Krasnem. Gmina Poświętne ponosiła
odpłatność za pobyt 4 dzieci. Łącznie w 2018 r. opłata za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 71 331,00
zł. Dzięki współpracy z asystentem rodziny 4 dzieci wróciło do rodziny naturalnej.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Poświętne na 2018 rok.
Przyjęty Uchwałą Nr XXV/145/17 Rady Gminy Poświętne 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. W 2018 r. został
również uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Poświętne na 2019 rok, przyjęty Uchwałą Nr III/17/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r.
Wydatki związane z programem to 49080,31 zł
4. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W 2018 r. gmina brała udział w dystrybucji żywności najbardziej potrzebującym z Banku Żywności w Suwałkach w ramach
podprogramu FEAD 2017 oraz podprogramu FEAD 2018. Wydano łącznie 32,9 ton żywności na kwotę 129 993,13 zł. Z tej
formy pomocy skorzystało 614 osób spełniających określone kryteria.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem w ramach bieżącej działalności w 2018 r. realizował także
następujące zadania zlecone:
1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - realizowane na podstawie ustawy o
świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
* świadczenia rodzinne 1 243 595,07 zł
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków
do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka, osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby

uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
lub umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
Wykonanie 1 243 424,22 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wydano 1 180 175,96 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych wydano kwotę 1 151 375,96 zł, wypłacając 3 927 świadczeń.
- wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 28 800 zł
Ogółem tą formą pomocy objęto 5 rodzin wypłacając 90 świadczeń.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 35 020,49 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
- Wykonanie zamknęło się w kwocie 28 227,77 zł oraz opłacono składkę za 12 osób uprawnionych.

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.
Wykonanie 2 600 729,20 zł
- wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego wyniosły 2 563 338,80 zł
- koszty obsługi wyniosły 37 390,40 zł
Z pomocy skorzystały 235 rodziny, wypłacono 5143 świadczenia.
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 roku życia w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł.
Wykonanie:123 068,80 zł
- wypłata świadczenia Dobry start: 119 100,00 zł
- koszty obsługi- 3 968,80 zł
Realizacja programu „Dobry start” nastąpiła w II półroczu 2018 roku. Skorzystało 238 rodzin w tym 397 dzieci.
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.

Wykonanie 95,77 zł
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej – mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Wydano 36 Kart Dużej Rodziny.

5. Dodatki mieszkaniowe.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji lokalu
mieszkalnego. Szczegółowe zasady tej formy pomocy reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych i akty wykonawcze.
W 2018 r. dodatek mieszkaniowy wypłacono 1 rodzinie, na łączną kwotę 1 300,05 zł (11 świadczeń).
W 2018 roku Gmina Poświętne udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadań
powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 889,00 zł. Pomoc finansowa
dotyczy uczestnictwa jednej osoby, mieszkańca Gminy Poświętne w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu
Wysokomazowieckiego.

OCHRONA ZDROWIA
Mieszkańcy gminy mają dostęp do podstawowej opieki medycznej, którą na terenie gminy zapewnia Niepaństwowy
Zakład Opieki Zdrowotnej „Top-Medic”. Często przeprowadzane są akcje lekarzy specjalistów, którzy przyjeżdżają na wizyty
do ośrodka. Zapewniona jest podstawowa opieka stomatologiczna. W budynku znajduje się apteka.
W budynku Ośrodka Zdrowia funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym lub przemocą w
rodzinie. Czynny w każdy poniedziałek.
W 2018 roku wykonany został remont schodów wejściowych i wjazdu do garażu w budynku Ośrodka Zdrowia w
Poświętnem, całkowity koszt remontu - 15.300 zł.

XI.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY POŚWIĘTNE

Rok 2018 obejmował prace dwóch kadencji VII i VIII Rady Gminy Poświętne.
Kadencja VII w latach 2014-2018 obejmowała następujący skład radnych:
- Tadeusz Kamiński - Przewodniczący Rady Gminy
- Janusz Ołdakowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
- Stanisław Brzozowski
- Andrzej Dzierzek
- Wiesław Gołębiewski
- Łapiński Zbigniew
- Tomasz Malecki (2014-2017) / Piotr Klimaszewski (2018)
- Sylwester Perkowski
- Aleksander Siedlecki
- Ryszard Szymborski
- Świerżewski Jacek
- Paweł Tomaszewski
- Mariusz Twarowski
- Piotr Zapisek
Rada Gminy Poświętne VII kadencji podczas sesji podjęła 39 uchwał następującej treści:
L.p.
1

Data
podjęcia
uchwały
01.03.2018

Nr uchwały

W sprawie

Realizacja wg
harmonogramów

XXVI/147/18

przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zakupu i montażu
wyposażenia dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Poświętnem
Zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2018-2021.

Konsultacje zostały
przeprowadzone i
opublikowane na stronie i
przekazano dla Rady Gminy
Dokonano aktualizacji danych
zawartych w wpf-ie,
wprowadzono nowe
przedsięwzięcie, zmniejszono
wydatki majątkowe w formie
dotacji, zwiększono limit
wydatków na przedsięwzięcia
inwestycyjne.
Zwiększono plan dochodów i
wydatków budżetowych o
środki w wysokości 449 609
zł
Powiatowi Białostockiemu
udzielono pomocy finansowej
na realizację ww. zadania w
wysokości 932 000 zł . Środki
przekazano w miesiącu lipcu.

2

XXVI/148/18

3

XXVI/149/18

Zmian w budżecie gminy na 2018 rok

4

XXVI/150/18

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na realizację zadania
inwestycyjnego na drodze powiatowej na
terenie Gminy Poświętne: „Wzmocnienie
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B
poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego na odcinku GabrysinWilkowo”

5

XXVI/151/18

Udzielenia pomocy finansowej Powiatu
białostockiemu na dofinansowanie zadań
powiatu w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2018 r.

6

XXVI/152/18

7

XXVI/153/18

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajecie opasa drogowego
drogi gminnej
Ustalenia pracy Rady Gminy i komisji
stałych na 2018 r.

8

XXVI/154/18

Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2019 roku

9

XXVI/155/18

10

XXVI/156/18

Podziału Gminy Poświętne na okręgi
wyborcze, ustalenia ich numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
Podziału Gminy Poświętne na stale
obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Utworzenie samorządowej instytucji
kultury pod nazwą: Dom Kultury w
Poświętnem i nadania jej statutu.

11

27.04.2018

XXVII/157/18

12

XXVII/158/18

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok.

13

XXVII/159/18

Udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Poświętne za 2017 r.

Powiatowi Białostockiemu
udzielono pomocy finansowej
na realizację ww. zadania w
wysokości 889 zł . Środki
przekazano w miesiącu
marcu.
Określono nowe stawki za
zajęcia pasa drogowego
Przedkładane są propozycje
ujęcia do porządku obrad
Rady Gminy i Komisji Stałych
Rada Gminy nie wyraziła
zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2019
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości
Utworzono z dniem
01.06.2018 r. instytucję
kultury – Dom Kultury w
Poświętnem
zdanie z wykonania budżetu
Gminy za 2017 r. dochody
wykonano w kwocie
14 451 044,94 zł, tj. 99,24%,
a wydatki w wysokości 14725
388,12 zł, tj. w 95,54 % , w
tym wydatki majątkowe
wykonano w wysokości
2549 997,86 zł t.j. 91,36%,
zadłużenie na dzień 31
grudnia 2017 r. z tytułu
kredytów i pożyczek wynosi
0,00 zł, stan środków
pieniężnych budżetu Gminy
Poświętne na koniec 2017 r.
wyniósł 1 005 297,36 zł z
tego kwota 810 000,00 zł
stanowiła lokaty terminowe
Po zapoznaniu się:
- z sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 r,
sprawozdaniem finansowym
gminy za 2017 r.
- z opinią RIO w sprawie
sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2017 r.
- z informacją o stanie mienia
Gminy Poświętne,
- z opinią Komisji Rewizyjnej w
sprawie
sprawozdania
finansowego gminy za 2017 r.
oraz
sprawozdania
z

wykonania budżetu gminy za
2017 r.
- z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z
tytułu wykonania budżetu za
2017 r.
- z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku KR
o
udzielenie
Wójtowi
absolutorium za 2017 rok.
Rada Gminy Poświętne
udzieliła Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy za
2017 rok.
Dokonano aktualizacji danych
zawartych w wpf-ie,
wprowadzono nowe
przedsięwzięcie, zmniejszono
wydatki majątkowe w formie
dotacji, zwiększono limit
wydatków na przedsięwzięcia
inwestycyjne, dokonano
przesunięć w terminie
wykonania przedsięwzięć
inwestycyjnych
Zwiększono plan dochodów i
wydatków budżetowych o
środki w wysokości 264 498
zł, dokonano zmian w planie
wydatków inwestycyjnych na
2018 rok.
Uaktualnienie programu na
lata 2018-2022

14

XXVII/160/18

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Poświętne na lata
2018-2021

15

XXVII/161/18

Zmian w budżecie gminy Poświętne na
2018 rok.

16

XXVII/162/18

„Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Poświętne na lata 2018-2022”

17

XXVII/163/18

Przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Poświętne za rok
2017

Dokonano oceny działalności
GOPS i określono prognozę
na 2018 r.

18

XXVII/164/18

Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Poświętne.

Uaktualnienie i dostosowanie
do obecnych przepisów
prawa

19

XXVII/165/18

W sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na terenie Gminy
Poświętne.

Uaktualnienie i dostosowanie
do obecnych przepisów
prawa

20

XXVII/166/18

Przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Poświętne w 2018 r.

Ma zastosowanie przy
zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Poświętne

21

XXVII/167/18

Rozpatrzenie skargi na działalności Wójta
Gminy Poświętne

Rada Gminy uznała skargę
za bezzasadną

XXVIII/168/18

Niezwiększenia pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu na realizację

Rada Gminy Poświętne
postanowiła o niezwiększaniu

22

05.05.2018

zadania inwestycyjnego na drodze
powiatowej Nr 1565B poprzez wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
na odcinku Gabrysin-Wilkowo”

pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na realizację
zadania inwestycyjnego na
drodze powiatowej Nr 1565B
poprzez wykonanie warstwy
ścieralnej z betonu
asfaltowego na odcinku
Gabrysin-Wilkowo” z uwagi
na ograniczone środki
budżetowe.

23

XXVIII/169/18

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Poświętne na lata
2018-2021

Dokonano aktualizacji danych
zawartych w wpf-ie,
dokonano przesunięć w
terminie wykonania
przedsięwzięć inwestycyjnych

24

XXVIII/170/18

Zmian w budżecie gminy Poświętne na
2018 rok.

25

XXVIII/171/18

Przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy
Poświętne na lata 2016-2023

26

XXVIII/172/18

Nadania statutu Biblioteki Publicznej w
Poświętnem

27

XXVIII/173/18

Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Poświętne

Zwiększono plan dochodów i
wydatków budżetowych o
środki w wysokości 369 597
zł, dokonano zmian w planie
wydatków inwestycyjnych na
2018 rok
Rada Gminy przyjęła
Program Rewitalizacji Gminy
Poświętne na lata 2016-2023.
Dostosowanie do zmiany
danych siedziby Gminnej
Biblioteki Publicznej w
Poświętnem
Uaktualnienie i dostosowanie
do obecnych przepisów
prawa

Przyjęcia „Projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzenia
ścieków na terenie Gminy Poświętne”

28

25.06.2018

XXIX/174/18

29

27.08.2018

XXX/175/18

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Poświętne na lata 20182021

30

XXX/176/18

Zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

31

XXX/177/18

32

XXX/178/18

Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Poświętne.
Zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasad udzielania i rozmiar
obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiary godzin zajęć nauczycieli, którym

Przekazano do:
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w
Białymstoku w celu
zaopiniowania
Dokonano aktualizacji
danych budżetowych
dotyczących 2018 roku na
skutek zmian dokonanych w
budżecie gminy na 2018 rok.
Przekazano do RIO.
Zwiększono plan dochodów i
wydatków gminy. Dokonano
przesunięć środków w planie
wydatków.
Przekazano dla Dyrektora
Szkoły Podstawowej
Przekazano dla Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Poświętnem. Przekazano do
Wojewody, zamieszczono w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

33

34

XXX/179/18

19.09.2018

powierzono stanowiska kierownicze oraz
zasad zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązku wymiary godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych a także ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych.
Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poświętnem

Przekazano uchwałę do
GOPS w Poświętnem,
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego,

XXXI/180/18

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Poświętne

Dokonano aktualizacji
danych budżetowych
dotyczących 2018 roku na
skutek zmian dokonanych w
budżecie gminy na 2018 rok.
Przekazano do RIO w
Białymstoku.

35

XXXI/181/18

Zmian w budżecie gminy na 2018 rok

36

XXXI/182/18

W sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2019 rok.

37

XXXI/183/18

38

XXXI/184/18

Zmiany uchwały XXX/177/18 Rady Gminy
Poświętne z dnia 27 sierpnia 2018 r. w
sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Poświętne.
Zmiany uchwały XXXI/178/18 Rady Gminy
Poświętne z dnia 27 sierpnia 2018 r. w
sprawie zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasad udzielania i rozmiar
obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiary godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz
zasad zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązku wymiary godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych a także ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych.

Zwiększono plan dochodów i
wydatków gminy. Dokonano
przesunięć środków w planie
wydatków.
Określono wysokości
poszczególnych stawek
podatku od nieruchomości na
2019 r. Przekazano
informację do księgowości
podatkowej celem ustalenia
wymiaru podatku od
nieruchomości na 2019
według stawek w ww.
uchwale.
Przekazano dla Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Poświętnem. Przekazano do
Wojewody
Przekazano dla Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Poświętnem. Przekazano do
Wojewody, zamieszczono w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

39

05.10.2018

XXXII/185/18

Przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Poświętne”

Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa i
umieszczono na stronie BIP
Gminy Poświętne.

Rada Gminy, która została wybrana w wyborach samorządowych na lata 2018-2023. Kadencja VIII ma następujący
skład:
- Wiesław Gołębiewski – Przewodniczący Rady Gminy
- Paweł Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
- Stanisława Brzozowski
- Andrzej Dzierzek
- Zbigniew Łapiński
- Piotr Klimaszewski
- Łukasz Mojzel
- Andrzej Mucha
- Agnieszka Ostrowska
- Wojciech Feliks Roszkowski
- Mariusz Rzepny
- Marcin Maciej Stańczuk
- Jacek Świerżewski
- Elżbieta Tokarz
- Marcin Piotr Twarowski
Obecna Rada Gminy podczas sesji w 2018 roku podjęła 19 uchwał, następującej treści:
1

I/1/18

Przyjęcia regulaminu głosowania wyboru
radnego na Przewodniczącego Rady
Gminy Poświętne.

2

I/2/18

Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Poświętne

3

I/3/18

Przyjęcia regulaminu głosowania wyboru
radnego na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Poświętne

4

I/4/18

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Poświętne

II/5/18

Powołania Komisji Rewizyjnej

II/6/18

Powołania Komisji Rozwoju
Gospodarczego Budżetu i Finansów

5

6

20.11.2018

30.11.2018

Przekazano do Wojewody
Podlaskiego i umieszczono
na stronie BIP Gminy
Poświętne.
Przekazano do Wojewody
Podlaskiego i umieszczono
na stronie BIP Gminy
Poświętne.
Przekazano do Wojewody
Podlaskiego i umieszczono
na stronie BIP Gminy
Poświętne.
Przekazano do Wojewody
Podlaskiego i umieszczono
na stronie BIP Gminy
Poświętne.
Przekazano do Wojewody
Podlaskiego i umieszczono
na stronie BIP Gminy
Poświętne.
Przekazano do Wojewody
Podlaskiego i umieszczono

7

II/7/18

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Poświętne

8

II/8/18

zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Poświętne 2018-2021

9

II/9/18

zmian w budżecie Gminy Poświętne na
2018 rok.

10

II/10/18

Zmian statutu Gminy Poświętne

III/11/18

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego

12

III/12/18

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poświętne na lata 20192022

13

III/13/18

Uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na
2019 rok

14

III/14/18

15

III/15/18

Podjęcie uchwały w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Poświętne i
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Poświętne
oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w
Poświętnem za pierwsze półrocze roku
budżetowego
Zmian w budżecie gminy na 2018 rok

16

III/16/18

Rocznego Programu Współpracy Gminy
Poświętne z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok.

17

III/17/18

uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania

11

20.12.2018

na stronie BIP Gminy
Poświętne.
Przekazano do Wojewody
Podlaskiego i umieszczono
na stronie BIP Gminy
Poświętne.
Dokonano aktualizacji
danych budżetowych
dotyczących 2018 roku na
skutek zmian dokonanych w
budżecie gminy na 2018 rok.
Przekazano do RIO w
Białymstoku.
Zwiększono plan dochodów i
wydatków gminy. Dokonano
przesunięć środków w planie
wydatków.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa i
BIP Gminy Poświętne.
Przesłano do Wojewody
Podlaskiego oraz
Komisarzowi Wyborczemu w
Białymstoku I
Uchwalono WPF Gminy
Poświętne obejmującą okres
roku budżetowego i trzech lat
w przód, tj. dla lat 2019-2022.
Uchwałę przesłano do RIO
oraz zamieszczono w BIP.
Uchwalono budżet Gminy
Poświętne na rok 2019.
Uchwałę przesłano do RIO
oraz zamieszczono w BIP.
Przekazano do Domu Kultury
w Poświętnem i Gminnej
Biblioteki Publicznej w
Poświętnem. Uchwałę
przesłano do RIO oraz
zamieszczono w BIP

Dokonano przesunięć
środków w planie wydatków.
Przekazano do RIO.
Przekazano uchwałę do
Szkoły Podstawowej w
Poświętnem, GOPS w
Poświętnem, UKS „ORKAN”,
Zamieszczono w BIP,
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego
Uchwała została
przedstawiona Gminnej
Komisji Rozwiązywania

18

III/18/18

19

III/19/18

Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2019
rok.

problemów Alkoholowych do
stosowania w 2019 roku

podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie świadczenia
pieniężnego w formie zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności
określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie zasiłku posiłku lub
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych

Przekazano uchwałę do
GOPS w Poświętnem.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego
Przekazano uchwałę do
GOPS w Poświętnem.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego

