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I.

WSTĘP.

Oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Poświętne obejmujący swym zakresem
2020 rok opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy. Rada Gminy
rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Rada Gminy, po
przeprowadzeniu debaty, podejmuje uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi lub
nie udzieleniu wotum zaufania Wójtowi.
Sposób planowania oraz realizacji zadań będących w kompetencji samorządu gminnego
ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców. Raport prezentuje stan
finansów Gminy oraz zakres zrealizowanych w całości lub w części inwestycji, sposób
wydatkowania środków finansowych w zakresie usług komunalnych, oświaty, pomocy
społecznej czy oferty kulturalnej i sportowej. Pokazuje również sprawność działania
administracji samorządowej oraz sposób wykonania zadań związanych z realizacją
Strategii Rozwoju Gminy, planowania przestrzennego, ochrony środowiska czy realizacji
różnych planów i strategii przyjętych w Gminie Poświętne.
Okres objęty Raportem uwarunkowany jest przepisami prawa i dotyczy wyłącznie
2020 roku, jednakże dla celów porównawczych część danych została przedstawiona
w dłuższym okresie.
Rok 2020 był rokiem trudnym. W związku z szerzącą się w Polsce epidemią koronawirusa
SARS-CoV-2 oraz zamknięciem instytucji dla klientów, działania gminy oraz jednostek
podległych uległy znacznemu ograniczeniu. Jednak, pomimo trudności, zarówno
pracownicy urzędu gminy, jak również jednostek podległych starali się sprostać nowym
wyzwaniom.
3

Szkoła pracowała w trybie zdalnym, bądź hybrydowym, zaś część działań instytucji kultury
przeniosła się do sieci Internet, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie przepisami
sanitarnymi.
W 2020 r. zostały zrealizowane inwestycje związane z przebudową dróg, na które Gmina
otrzymała dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Ponadto zrealizowane zostały również zadania inwestycyjne
i remontowe dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony zdrowia.
Sukcesem Gminy jest również aktywność lokalnej społeczności, która w omawianym roku,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, musiała zostać ograniczona.
Działalność placówek oświatowych, instytucji kultury i stowarzyszeń, która pozwala na
spełnianie zainteresowań dzieci oraz dorosłych w przeważającej mierze realizowana była
w oparciu o media społecznościowe i internetowe kanały dostępu.
Stan finansów Gminy Poświętne na koniec 2020 r. napawa nas optymizmem co do dalszego
rozwoju Gminy, dając gwarancję na pełną realizację zadań zapisanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Państwa doświadczenie i aktywność, jako Radnych Rady Gminy Poświętne, z pewnością
zaowocuje dobrymi wnioskami z przedstawionego Raportu oraz wieloma pomysłami,
które pozwolą dokończyć rozpoczęte inwestycje oraz podjąć nowe działania
wpływające na jakość życia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.
Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Poświętne do lektury
dokumentu i debaty nad Raportem.
Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński
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II.

LUDNOŚĆ.

Gmina Poświętne jest jedną z najmniejszych gmin w województwie podlaskim i obejmuje
swoim zasięgiem 34 jednostki pomocnicze - sołectwa (35 miejscowości). Stan osób
zameldowanych na 31.12.2020 r. wyniósł 3438 mieszkańców, a gęstość zaludnienia - 30,7
osób/km2.
Tabela nr.1 Ludność Gminy Poświętne - zameldowanie na dzień 31.12.2020 r.
Nazwa miejscowości
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Brzozowo-Antonie
Brzozowo-Chabdy
Brzozowo-Chrzczonki
Brzozowo-Chrzczony
Brzozowo-Korabie
Brzozowo-Muzyły
Brzozowo-Panki
Brzozowo-Solniki
Brzozowo Stare
Chomizna
Dzierżki
Dzierżki-Ząbki
Gabrysin
Gołębie

Liczba osób zameldowanych
Pobyt stały
Pobyt
Ogółem
czasowy
73
1
74
45
45
37
37
59
59
87
87
63
63
99
99
47
47
146
146
63
63
103
1
104
30
30
106
106
117
1
118
5

15 Grochy
16 Józefin
17 Kamińskie Jaski
18 Kamińskie Ocioski
19 Kamińskie Pliszki
20 Kamińskie Wiktory
21 Liza Nowa
22 Liza Stara
23 Łukawica
24 Marynki
25 Pietkowo
26 Pietkowo Drugie
27 Porośl-Głuchy
28 Porośl-Wojsławy
29 Poświętne
30 Turek
31 Wilkowo Nowo
32 Wilkowo Stare
33 Wołkuny
34 Zdrody Nowe
35 Zdrody Stare

194
86
43
69
30
71
103
191
105
90
237
55
48
194
236
53
79
187
42
140
99

2
1
1
1
1
1
1

194
86
43
69
30
73
103
192
106
90
237
55
48
194
237
53
79
188
43
140
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności - Gminy Poświętne.

Tabela nr 2. Statystyka mieszkańców wg wieku i płci w 2020 r.
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
>19
Ogółem

Kobiety
44
20
46
11
13
77
52
33
22
1395
1713

Mężczyźni
47
19
33
19
20
96
58
35
22
1376
1725

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności - Gminy Poświętne.

- 20% mieszkańców stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym;
- 61% mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym;
- 19% mieszkańców stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym.
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Ogółem
91
39
79
30
33
173
110
68
44
2771
3438

W 2020 roku zgłoszono 28 urodzeń i 52 zgony.
Tabela nr 3. Statystyka urodzeń z podziałem na płeć w 2020 roku.
Kobiety
14

Urodzenia

Mężczyźni
14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności - Gminy Poświętne.

W 2020 roku 52% zgonów w Gminie Poświętne spowodowanych było chorobami układu
krążenia, przyczyną 10% zgonów były nowotwory, 16% zgonów było efektem chorób
serca, 22% to zgony z przyczyny nieznanej.
Tabela nr 4. Statystyka zgonów z podziałem na wiek i płeć w 2020 roku.
Przedział wiekowy
Kobiety
Mężczyźni
0-40
1
50-60
3
61-70
3
7
71-80
4
6
81-90
11
7
>91
8
2
Ogółem
26
26
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności - Gminy Poświętne.

Małżeństwa zawarło 13 par, w tym:
a) 8 małżeństw konkordatowych (Parafia w Poświętnem – 6 małżeństw, Parafia
w Pietkowie – 2 małżeństwa);
b) 3 małżeństwa cywilne w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poświętnem;
c) 2 małżeństwa zawarte za granicą – dokonano transkrypcji w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Poświętnem.
Systematycznie zmniejsza się liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne.
Wykres nr 1. Liczba ludności Gminy Poświętne w latach 2010-2020.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności Gminy Poświętne .
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III.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY.

Stan finansów Gminy Poświętne na dzień 31.12.2020 r.
1. Struktura dochodów wykonanych za 2020 rok kształtuje się w sposób następujący:
1) dochody bieżące – 81,96 %, tj. 15 992 736,96 zł;
2) dochody majątkowe – 18,04 %, tj. 3 518 936,30 zł.
Wykres nr 2. Struktura dochodów Gminy Poświętne w 2020 r.

18,04%
dochody bieżące za 2020 rok
dochody majątkowe za 2020 rok

81,96%

Źródło: opracowanie własne.

2. Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem budżetu Gminy
Poświętne w 2020 przedstawia się w sposób następujący:
1) dochody z tytułu dotacji celowych i pozostałych środków na realizację własnych
zadań bieżących i inwestycyjnych gminy oraz zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 49,49 %,
tj. 9 655 957,44 zł;
2) subwencja ogólna, w tym: część wyrównawcza, część równoważąca i część
oświatowa – 26,15 %, tj. 5 102 856,00 zł;
3) dochody podatkowe i inne opłaty lokalne, 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, wpływy za odbiór
odpadów komunalnych – 23,61 %, tj. 4 606 112,42 zł.
4) pozostałe dochody –0,75 %, tj. 146 747,40 zł.

8

Wykres nr 3. Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach w 2020 r.
0,75%
23,61%
26,15%

dotacje celowe
subwencja ogólna

49,49%

dochody podatkowe
pozostałe dochody

Źródło: opracowanie własne.

3. W 2020 roku Gmina Poświętne pozyskała do budżetu dodatkowe środki na realizację
zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, w łącznej wysokości 3 627 451,85 zł,
pochodzące z następujących źródeł:
1) z budżetu UE – 104 875,00 zł.
W 2020 roku Gmina Poświętne otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2019 roku
na realizację zadania z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej na zadanie inwestycyjne - Przebudowa budynku
użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro - 4 875,00 zł.
Ponadto w 2020 roku złożono dwa wnioski o przyznanie grantu w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymano dofinansowanie, w tym:
a) z Osi I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach dotyczący realizacji projektu Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 45 000,00 zł.
W ramach tego projektu zakupiono 13 szt. laptopów, 2 tablety i 13 szt. myszy
komputerowych. Ww. sprzęt przekazano Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa
w Poświętnem;
b) z Osi I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach dotyczący realizacji projektu Zdalna Szkoła +
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 55 000,00 zł. W ramach tego projektu
zakupiono 16 szt. laptopów, 16 szt. myszy komputerowych oraz 16 licencji do
Programu Microsoft Office 2019. Ww. sprzęt przekazano Szkole Podstawowej im.
Bolesława Prusa w Poświętnem.
Poza tym w 2020 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie
zadania pn.: Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
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Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie:
8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wartość inwestycji szacuje się na
400 000,00 zł, a przewidywane dofinansowanie na ponad 300 000,00 zł.
2) z budżetu państwa – 3 508 042,91 zł.
Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano w 2020 roku środki w wysokości
508 042,91 zł na dofinansowanie zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 107586B
Brzozowo Stare - Brzozowo - Antonie oraz drogi gminnej nr 160035B w Brzozowie Starym.
W ramach pozyskanych środków przebudowano ww. drogi na odcinku 2 330,34 m.b. Ww.
zadanie wykonano w 2020 roku. W związku z jego realizacją poniesiono wydatki w łącznej
wysokości 740 296,39 zł;
Ponadto w 2020 roku złożono wnioski o dofinansowanie następujących zadań z Funduszu
Dróg Samorządowych:
a) Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy – szacowana wartość
zadania to ponad 750 000,00 zł. Z informacji przekazanej przez Podlaski Urząd
Wojewódzki w Białymstoku zadanie to zostało rekomendowane do dofinansowania;
b) Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna - szacowana
wartość zadania to około 750 000,00 zł;
c) Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne - szacowana
wartość zadania to ponad 420 000,00 zł;
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku pozyskano łącznie środki
w wysokości 3 000 000,00 zł na realizację następujących zadań:
a) Przebudowa drogi gminnej nr 107586B Brzozowo Stare - Brzozowo - Antonie oraz
drogi gminnej nr 160035B w Brzozowie Starym – 193 232,68 zł (zadanie to wykonano
w 2020 roku. W związku z jego realizacją poniesiono wydatki w łącznej wysokości
740 296,39 zł);
b) dofinansowanie zakupu specjalistycznego średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietkowie – 306 899,95 zł.
Dofinansowanie dla OSP Pietkowo przekazano w 2020 roku (306 899,95 zł z RFIL,
a pozostałą część tj. 43 100,05 zł z własnych środków budżetowych);
c) na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego w realizacji zadania w 2021 roku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo – 1 000 000,00 zł.
Szacowana wartość planowanej do udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie
wynosi 1 200 000,00 zł;
d) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym –
1 500 000,00 zł. Planuje się, że zadanie to będzie realizowane w latach 2021-2022.
Wstępna szacowana wartość zadania to 4 100 000,00 zł.
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Ponadto w grudniu 2020 roku złożono do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
3 wnioski o dofinansowanie następujących zadań:
a) Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne – Chomizna - szacowana
wartość zadania to około 750 000,00 zł;
b) Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne - szacowana
wartość zadania to ponad 420 000,00 zł;
c) na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego w realizacji zadania w 2021 roku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo-Daniłowo (granica
gminy Poświętne). Szacowana wartość planowanej do udzielenia pomocy finansowej
na ww. zadanie wynosi ponad 420 000,00 zł.
3) z budżetu Województwa Podlaskiego – 5 999,94 zł.
W 2020 roku z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach
Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań
istotnych dla sołectw z terenu województwa Gmina Poświętne otrzymała środki
w wysokości 5 999,94 zł na wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Pietkowo. W związku
z jego realizacją poniesiono wydatki w łącznej wysokości 11 999,88 zł;
4) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku – 8 534,00 zł, w tym:
a) na realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Poświętne - 4 683,00 zł. Odebrano i zagospodarowano azbest, który pochodził
z poszycia dachowego domów oraz obiektów związanych z działalnością rolniczą.
Łączna masa odebranych wyrobów zawierających azbest wyniosła 63,015 Mg.
Z dofinansowania skorzystało 18 gospodarstw. W związku z realizacją ww. zadania
poniesiono wydatki w łącznej wysokości 23 955,78 zł;
b) na realizację przez Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Poświętnem - Odpady
- poważna sprawa - event ekologiczny - 3 851,00 zł. Ww. zadanie miało na celu
osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci zorganizowania i przeprowadzenia edukacji
ekologicznej poprzez aktywizację społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju oraz
efektu ekologicznego wyrażającego się wzrostem świadomości ekologicznej, wiedzy
przyrodniczej, kształceniem odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku postaw
i zachowań wśród uczestników. W związku z realizacją ww. zadania poniesiono
wydatki w łącznej wysokości 5 596,00 zł.
4. W 2020 roku pozyskano dochody z majątku gminy w łącznej wysokości
67 576,17 zł, pochodzące z:
1)
2)
3)
4)

najmu i dzierżawy majątku – 66 158,29 zł;
użytkowania wieczystego gruntów – 1 049,12 zł;
za sprzedaży składników majątkowych - 18,45 zł;
kar za zniszczone mienie - 350,31 zł.
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5. Struktura wydatków wykonanych za 2020 rok kształtuje się w sposób następujący:
1) wydatki bieżące – 91,10 %, tj. 14 023 095,56 zł;
2) wydatki majątkowe – 8,90 %, tj. 1 369 407,56 zł.
Wykres nr 4. Struktura wydatków Gminy Poświętne w 2020 r.

wydatki bieżące

8,90%

wydatki majątkowe

91,10%

Źródło: opracowanie własne.

6. Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem budżetu Gminy
Poświętne w 2020 przedstawia się w sposób następujący:
1) Pomoc społeczna i Rodzina – 36,72%, tj. 5 651 287,15 zł;
2) Oświata i wychowanie – 23,92%, tj. 3 681 987,91 zł;
3) Administracja publiczna – 12,57%, tj. 1 935 264,31 zł;
4) Gospodarka komunalna – 6,70%, tj. 1 031 932,13 zł;
5) Transport i łączność – 5,82%, tj. 895 267,42 zł;
6) Rolnictwo i łowiectwo – 5,76%, tj. 887 014,88 zł;
7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,09 %, tj. 475 806,61 zł;
8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,61%, tj. 401 561,13 zł;
9) Gospodarka mieszkaniowa – 1,40%, tj. 215 436,39 zł;
10) Pozostałe dziedziny tj. działalność usługowa, administracja państwowa, ochrona
zdrowia, polityka społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura fizyczna –
1,41%, tj. 216 945,19 zł.

12

Wykres nr 5. Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem budżetu Gminy
Poświętne w 2020.

pomoc społeczna
oświata

transport
administracja publ.
gospodarka komunalna

rolnictwo
kultura
gospodarka mieszkaniowa
pozostałe
bezp. publicz. i ochr. p-poż.

Źródło: opracowanie własne.

7. Wynik budżetu Gminy Poświętne zamknął się nadwyżką w wysokości
4 119 170,14 zł, j.n.:
Wynik budżetu Gminy Poświętne na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:
Dochody
– Wydatki
= Wynik budżetu
19 511 673,26 zł – 15 392 503,12 zł = 4 119 170,14 zł
8. Stan zadłużenia Gminy Poświętne z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań finansowych gminy, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do
kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 0,00 zł.
9. Na dzień 31.12.2020 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 2021 r. poz. 305)
10. Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
w wysokości 820 284,40 zł.
11. Stan środków pieniężnych budżetu Gminy Poświętne na dzień bilansowy
tj. 31.12.2020 r. wyniósł 5 093 951,54 zł, w tym lokaty terminowe – 4 870 000,00 zł.
12. Stan należności wymagalnych na koniec 2020 roku wyniósł – 395 365,37 zł, w tym:
a) należności od gospodarstw domowych 385 930,49 zł, z tego:
-

z tytułu podatków lokalnych – 155 802,08 zł;
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 53 743,24 zł;
z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 173 478,86 zł;
pozostałe – 2 906,31 zł;
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b) należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 7 234,95 zł (w tym z tytułu
podatków lokalnych – 6 404,90 zł);
c) należności od innych budżetów – 2 199,93 zł.
IV.

MIENIE KOMUNALNE.

Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego, w skład którego wchodzą:
1. Grunty o powierzchni 189,9898 ha.
2. Budynki i obiekty:
1) 14 budynków użytkowych, tj. świetlice wiejskie i remizy strażackie;
2) 2 budynki szkolne, z tego 1 zajęty na prowadzenie działalności oświatowej;
3) 1 budynek Ośrodka Zdrowia w Poświętnem.
3. Środki transportu:
1) samochody strażackie – 5 szt.;
2) autobusy szkolne – 2 szt.;
3) motorower – 1 szt.;
4) traktor kosiarka - 1 szt.
Inwestycje i remonty w 2020 r. na terenie Gminy Poświętne:
1) Remont elewacji i dachu budynku niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Poświętnem.
Wykonano roboty elewacyjne (odnowienie elewacji – położenie nowego tynku
strukturalnego wraz z kolorem) oraz roboty dekarskie (wymiana pokrycia dachowego
z papy oraz obróbek blacharskich, przemurowanie kominów wentylacyjnych i montaż
wyłazu dachowego). Roboty budowlane wykonano na kwotę 120 355,50 zł.
Fot. Budynek przed remontem.
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Fot. Budynek po remoncie.

2) Wykonanie okładzin granitowych na podjeździe dla niepełnosprawnych
i schodach zewnętrznych przy budynku niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Poświętnem.
Zdemontowano istniejące płytki gresowe i wykonano roboty okładzinowe z granitu na
schodach zewnętrznych oraz podjeździe dla niepełnosprawnych. Roboty budowlane
wykonano na kwotę 31 480,00 zł.
Fot. Schody przed remontem.
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Fot. Schody po remoncie.

INFRASTRUKTURA
1. Układ komunikacyjny.
1) Podstawowym układem komunikacyjnym w Gminie Poświętne jest układ drogowy
złożony z dróg kategorii: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.
2) Ogółem na terenie gminy Poświętne znajduje się 268,946 km dróg publicznych, z tego:
a) drogi gminne – 208,25 km;
b) drogi powiatowe – 51,696 km;
c) drogi wojewódzkie – 9,000 km.
3) Podział tych dróg według rodzaju nawierzchni przedstawia się następująco:
a) drogi o nawierzchni bitumicznej – 82,823 km;
b) drogi o nawierzchni brukowcowej – 2,119 km;
c) 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 2020 r. na terenie Gminy Poświętne:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 107586B Brzozowo - Antonie - Brzozowo Stare oraz
nr 160035B w miejscowości Brzozowo Stare.
Wykonano przebudowę odcinka jezdni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami
i oznakowaniem pionowym łącznie o długości około 2330 mb. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych TRAKT sp. z o. o. – całkowita wartość
zadania wyniosła 740 296,39 zł.
16

Fot. Droga przed przebudową.

Fot. Droga po przebudowie.

2) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrody Stare w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”.
Wykonano odcinek sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości około 196 m
w miejscowości Zdrody Stare - zamontowano 6 szt. słupów oświetleniowych. Wykonawcą
robót była firma Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech z Turośni Kościelnej.
Wartość robót budowlanych, zgodnie z podpisaną umową wyniosła 41 510,00 zł.
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Fot. Oświetlenie uliczne w miejscowości Zdrody Stare.

W 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano środki
w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł – z czego na inwestycje w zakresie przebudowy dróg
przeznaczono:
- 193 232,68 zł – na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107586B Brzozowo Stare
– Brzozowo - Antonie oraz drogi gminnej nr 160035B w Brzozowie Starym (zadanie to
wykonano w 2020 roku).
Ponadto Gmina Poświętne otrzymała z RFIL dofinasowanie w wysokości 1 000 000,00 zł
do wykorzystania w 2021 roku na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na
realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo.
W 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie na zadanie pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 107586B Brzozowo Stare – Brzozowo - Antonie oraz drogi
gminnej nr 160035B w Brzozowie Starym w wysokości 70 % wartości zadania –
508 042,91 zł.
2. Sieć wodociągowa.
Zaopatrzenie 34 miejscowości w Gminie Poświętne 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 31.12.2020 r. długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej na
terenie Gminy Poświętne wynosiła 77,23 km.
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w 2020 r.
– 840 szt.
W 2020 roku w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości
100 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym. Z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku pozyskano środki w wysokości
1 500 000,00 zł na realizację powyższego zadania. Planuje się, że inwestycja ta będzie
realizowana w latach 2021-2022 – wstępna wartości inwestycji to około 4 100 000,00 zł.
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Kompleksowej przebudowie zostaną poddane wszystkie urządzenia technologiczne oraz
budynek do obsługi stacji uzdatniania wody. Zostanie zaprojektowana i wybudowana nowa
stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem wyrównawczym, co przyczyni się do polepszenia
parametrów i jakości wody pitnej w sieci wodociągowej.
3. Sieć kanalizacyjna.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków oparte jest na systemie sieci kanalizacji ciśnieniowej.
Wybudowana w latach 2001 – 2011 sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejmuje
26 miejscowości. Wszystkie budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne
są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.
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 31.12.2020 r. długość czynnej rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na
terenie Gminy Poświętne wynosiła 67,68 km.
W roku 2020 liczba czynnych przepompowni dla budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania wynosiła 459 szt. na 605 szt. wszystkich zamontowanych przepompowni.
Indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Poświętne, określa uchwała nr IV/22/15 z dnia
20 marca 2015 roku, zmieniona uchwałą nr XIV/113/2020 z dnia 17 grudnia 2020.
Wysokość środków przeznaczonych z budżetu gminy na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni jest określana uchwałą budżetową na dany rok. Dotacja może
być udzielona na nieruchomościach, na których budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Poświętne
z podmiotem zainteresowanym, po spełnieniu warunków wymaganych w uchwale.
Wnioskujący budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację
w wysokości 80% łącznych udokumentowanych kosztów brutto, sporządzenia
dokumentacji technicznej przedsięwzięcia oraz zakupu lub zakupu i montażu oczyszczalni,
poniesionych po dniu podpisania umowy o udzielenie dotacji, lecz nie więcej niż
7 000,00 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy
do dnia 30 kwietnia. Złożone wnioski podlegają weryfikacji przez komisję powołaną przez
Wójta Gminy, w zakresie spełniania wymagań określonych w uchwale. Dotacja jest
rozliczana i wypłacana zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji, po zgłoszeniu przez
wnioskodawcę zakończenia budowy oczyszczalni oraz przedłożeniu wymaganych
załączników.
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W 2020 roku złożono 16 wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy wyniosła 112 000,00 zł, co stanowiło 80%
poniesionych przez wnioskodawców kosztów.
Tabela nr. 5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków założone w 2020 r.
Miejscowości

Wykonane oczyszczalnie

Brzozowo - Antonie

3

Brzozowo - Korabie

2

Brzozowo - Muzyły

4

Porośl - Wojsławy

6

Porośl - Głuchy

1

Razem
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Źródło: opracowanie własne.

Plan na rok 2021.
W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano dofinansowanie do budowy
15 przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dofinansowania wynosi 105 000,00 zł.
4. Sieć gazowa.
Źródłem zaopatrzenia Gminy Poświętne 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. Wszystkie budynki użyteczności
publicznej na terenie Gminy Poświętne są podłączone do sieci gazowej. 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 na dzień 31.12.2020 r. wynosi 60 472 mb.
Według danych Zakładu Gazowniczego w Białymstoku stopień gazyfikacji gminy wynosi
24,66%.
V.

ŁAD PRZESTRZENNY.

1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy
Poświętne.
W Gminie Poświętne obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego
zagospodarowania Gminy Poświętne uchwalone uchwałą nr III/12/98 Rady Gminy
Poświętne z dnia 28 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.
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2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
W 2020 roku w Gminie Poświętne obowiązywał jeden plan zagospodarowania
przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii
elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na terenie
Gminy Poświętne. W 2020 roku lokalizacji inwestycji dokonywano na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.
poz. 293 z późn. zm.) stosując decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzje o warunkach zabudowy.
W analizowanym okresie wydano 27 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
- 12 na budowę (rozbudowę) budynków mieszkalnych;
- 11 na budowę budynków gospodarczych;
- 1 na budowę zbiorników na płynne odchody zwierzęce;
- 2 na budowę wiaty;
- 1 na budowę budynku na cele usługowe.
Brak decyzji odmownych.
Wydano 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 3 decyzje na wniosek
Gminy Poświętne.
Decyzje dotyczyły:
- budowy sieci napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego w m. Zdrody Nowe
i Zdrody Stare;
- budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamińskie Jaski;
- budowy sieci napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego w m. Zdrody Stare;
Jedną decyzję wydano na rzecz PGE Dystrybucja S.A Lublin.
Decyzja dotyczyła budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV.
Ponadto Wojewoda Podlaski prowadzi postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji
w Gminie Poświętne, na terenach zamkniętych należących do kolei państwowych.
Postępowania związane są między innymi z lokalizacją dworca kolejowego w m. Zdrody
Nowe, a także realizacją w tej miejscowości bezkolizyjnego skrzyżowania drogi gminnej
nr 107562B z linią kolejową poprzez budowę wiaduktu drogowego oraz dróg dojazdowych
do tego obiektu.
3. Zasób nieruchomości gminnych.
Ogólna powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 189,9898 ha,
w tym:
- 2,588 ha - w zarządzie jednostek organizacyjnych;
- 0,7657 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste;
- 186,6336 ha - bezpośredni zarząd gminy;
- 0,0025 ha - dzierżawa.
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Plan wykorzystania nieruchomości Gminy Poświętne w 2020 r.
1) Zbywanie nieruchomości.
W 2020 roku Gmina Poświętne nie zbyła żadnych nieruchomości.
2) Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu.
a) Dzierżawa:
- Gmina Poświętne ma zawartą umowę dzierżawy na nieruchomość zabudowaną
budynkiem Ośrodka Zdrowia w Poświętnem;
- umowy najmu na 4 lokale mieszkalne, 1 lokal niewynajęty znajdujące się
w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie, 6 lokali w budynku Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem;
- umowa dzierżawy dz. 264/1 - część działki o pow. 0,0025 ha w Lizie Starej
(Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie).
b) Trwały zarząd - w trwałym zarządzie znajduje się:
-

budynek Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem.

c)
-

Użytkowanie wieczyste:
działka geod. nr 58/1 w Porośli – Wojsławach;
działka geod. nr 148/2 w Lizie Starej;
działka geod. nr 141 w Pietkowie;
działka geod. nr 43/1 w Kamińskich Jaskach;
działka geod. nr 53 w Poświętnem;
działka geod. nr 48 w Poświętnem;
działka geod. nr 145 w Pietkowie.

VI.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW
I STRATEGII.

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.
1. 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.
W toku prac rewitalizacyjnych w 2020 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej
w miejscowości Pietkowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi około
400 000,00 zł. Przewidywane dofinansowanie do całej wartości inwestycji wyniesie około
300 000,00 zł. Zadanie jest planowane do wykonania w 2021 roku, a w jego zakres
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wchodzi wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół budynku po byłej
szkole podstawowej w Pietkowie oraz robót budowlanych zewnętrznych przy samym
budynku.
2. Plan gospodarki niskoemisyjnej.
1) Odnawialne źródła energii (OZE).
Odnawialne źródła energii (OZE) bazują na naturalnych, ekologicznych
i niewyczerpywalnych zasobach. Dużą popularnością wśród mieszkańców Gminy
Poświętne cieszą się instalacje fotowoltaiczne, na które rolnicy uzyskują ulgi inwestycyjne
w podatku rolnym. Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd z energii słonecznej i składa
się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, konstrukcji nośnej oraz okablowania. Mieszkańcy,
którzy założyli instalacje fotowoltaiczne oprócz ulg inwestycyjnych korzystają również
z dofinansowań w ramach rządowych programów „Czyste powietrze” oraz „Mój Prąd”.
Ulg w podatku rolnym nie można łączyć z dofinansowaniami z rządowych programów –
można skorzystać tylko z jednej opcji wsparcia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym ulga inwestycyjna przysługuje
podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:
a) budowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie
środowiska;
b) zakup i zainstalowanie:
- deszczowni;
- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę;
- urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,
biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości
lub w części z udziałem środków publicznych.
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od
należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została
dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów
inwestycyjnych.
W 2020 r. złożono 10 wniosków i udzielono 9 ulg inwestycyjnych w podatku rolnym.
7 wniosków dotyczyło udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków
poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej na łączną kwotę
44 935,88 zł. Pozostałe 3 wnioski dotyczyły modernizacji budynków inwentarskich.
W 2021 r. złożono 8 wniosków i udzielono 5 ulg inwestycyjnych w podatku rolnym.
Pozostałe 3 sprawy są w toku, w tym 2 wnioski dotyczyły udzielenia ulgi inwestycyjnej
w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji
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fotowoltaicznej na łączną kwotę 34 488,13 zł. Pozostałe 6 wniosków dotyczyło
modernizacji budynków inwentarskich.
2) Biogazownia.
Biogazownia rolnicza to instalacja pozwalająca w kompleksowy sposób rozwiązać
problem zagospodarowania i utylizacji odpadów organicznych i jednocześnie wytwarzać
energię elektryczną i cieplną oraz masę pofermentacyjną o właściwościach nawozu.
Powstające biogazownie rolnicze są nowoczesnymi obiektami o wysokim stopniu
zautomatyzowania, które umożliwiają przetwarzanie odpadów organicznych na biogaz. Ma
to duże znaczenie przy wykorzystywaniu jako substratów odpadów z produkcji rolniczej
(gnojowicy, obornika, traw o niskiej wartości paszowej i innych odpadów np. odpadów
z rzeźni lub mleczarni). Produkowany podczas fermentacji metanowej biogaz w procesie
kogeneracji jest wykorzystywany do napędu silnika gazowego, który napędza generator
prądu. W ten sposób produkowana jest energia elektryczna na potrzeby biogazowni i na
sprzedaż. Drugim czynnikiem energetycznym produkowanym w procesie kogeneracji jest
ciepło. Oprócz tego jako produkt procesu fermentacji powstaje wysokiej jakości nawóz
pozbawiony odoru, który jest przekazywany rolnikom. Między innymi dlatego określa się
biogazownie rolnicze jako instalacje utylizacyjne.
Biogazownia znajdująca się na terenie Gminy Poświętne w miejscowości Dzierżki jest
biogazownią typu rolniczego zajmującą się przetwórstwem produktów pochodzenia
roślinnego oraz produkcją energii elektrycznej pochodzącej ze spalania metanu
wydzielanego przez gromadzone w szczelnie zamkniętych zbiornikach (lagunach) odpady
organiczne pochodzące z produkcji rolnej.
Biogazownia współpracuje z rolnikami w zakresie skupu kukurydzy oraz odbioru
gnojowicy i obornika wykorzystywanych do produkcji biogazu. Obecnie nawiązano
współpracę z kilkudziesięcioma rolnikami z terenu Gminy Poświętne i okolic.
Przyjmowane są także resztki niewykorzystanych i nienadających się na paszę dla zwierząt
kiszonek oraz zielonki.
3. Wyzwania rozwojowe Gminy Poświętne do 2024 r. w zakresie drogownictwa.
1) Poprawa dostępności komunikacyjnej – przebudowa 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, przebudowy skrzyżowań, budowy
zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, infrastruktury wodno kanalizacyjnej) – w 2020 r. na terenie Gminy Poświętne przebudowano następujące
odcinki dróg gminnych:
a) nr 107586B na odcinku Brzozowo - Antonie -Brzozowo Stare;
b) nr 160035B w miejscowości Brzozowo Stare.
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2) Gmina Poświętne współpracuje z Powiatem Białostockim w zakresie przebudowy
i rozbudowy dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy. Gmina Poświętne
zabezpieczyła środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na realizację następujących zadań:
a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi
powiatowej nr 1562B na odcinku droga wojewódzka nr 681 - Kamińskie Wiktory
(zabezpieczono kwotę w wysokości 35 315,00 zł);
b) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi
powiatowej nr 1564B Dzierżki – Brzozowo - Solniki (zabezpieczono kwotę
w wysokości 30 000,00 zł);
c) przebudowa drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo (zabezpieczono
kwotę w wysokości 1 200 000,00 zł);
d) przebudowa drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo – Daniłowo (granica
gminy Poświętne) - zabezpieczono kwotę w wysokości 426 495,00 zł.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

VII.

Na terenie gminy funkcjonują przedsiębiorcy, którzy aktywnie prowadzą działalność
gospodarczą. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy
Poświętne wynosi 116. Rodzaj i ilość działalności gospodarczej na dzień 31.12.2020 r.
przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 6. Ilość złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków CEIDG-1 w systemie
CEIDG od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Rodzaj wniosku złożony
w Urzędzie Gminy
w Poświętnem

Liczba
wniosków

założenie

10

zmiana

22

zmiana z zawieszeniem

15

zmiana ze wznowieniem

5

zakończenie

3

Suma:

55
Źródło: opracowanie własne.

Tabela nr 7. Struktura działalności gospodarczej w Gminie Poświętne w 2020 r.
Lp.

Opis kodu PKD

Ilość
działalności

1.

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

11

2.

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich

1
25

26

3.

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

1

4.

Pozyskiwanie drewna

2

5.

Działalność usługowa związana z leśnictwem

2

6.

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z
drobiu

5

7.

Produkcja wyrobów tartacznych

4

8.

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa

1

9.

Produkcja opakowań drewnianych

1

10.

Produkcja mebli kuchennych

2

11.

Naprawa i konserwacja maszyn

1

12.

Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków

1

13.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

12

14.

Roboty związane z budową mostów i tuneli

1

15.

Przygotowanie terenu pod budowę

2

16.

Wykonywanie instalacji elektrycznych

1

17.

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

1

18.

Tynkowanie

3

19.

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych

2

20.

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

1

21.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i
furgonetek

1

22.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

1

23.

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli

6

24.

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów
rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu
tekstylnego i półproduktów

1

25.

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud,
metali i chemikaliów przemysłowych

1

26.

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i
pasz dla zwierząt

1

27.

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

1

28.

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz
dodatkowego wyposażenia

3

29.

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych

3

30.

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

1

31.

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

1

32.

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

2

33.

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach

1

34.

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet

1

35.

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami

2

36.

Transport drogowy towarów

7

37.

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

1

38.

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych

2

39.

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

1

40.

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

1

41.

Działalność w zakresie architektury

1

42.

Działalność weterynaryjna

4

43.

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

1

44.

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych

1

45.

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów
zieleni

4

46.

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

2
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47.

Praktyka lekarska specjalistyczna

1

48.

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych

1

49.

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

1

50.

Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego
oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

1

51.

Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

1

52.

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

1

53.

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

3

54.

Pogrzeby i działalność pokrewna

1

Suma:

116

Źródło: www.CEIDG.gov.pl

Wykres nr 6. Liczba przedsiębiorców pod względem wieku w 2020 r.
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Źródło: opracowane na podstawie raportu z www.CEIDG.gov.pl

VIII.

ROLNICTWO.

Gmina Poświętne jest gminą wiejską i zarazem typowo rolniczą, gdyż użytki rolne zajmują
63% powierzchni. W przeważającej większości grunty stanowią własność prywatną
rolników indywidualnych, których źródłem utrzymania jest praca w gospodarstwie:
uprawa roślin, hodowla trzody chlewnej i bydła oraz produkcja mleka.
W rolnictwie pracuje 40,1 % aktywnych zawodowo mieszkańców gminy.
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W Urzędzie Gminy można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową
z budżetu państwa. Producent rolny otrzymuje zwrot podatku na podstawie wniosku
złożonego do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w jego
posiadaniu lub współposiadaniu. Wnioski można składać w dwóch terminach: lutym
i sierpniu. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego
o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.
W 2020 roku producenci rolni złożyli 619 wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona
we wnioskach wyniosła 5 990,2397 ha, a łączna średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła 7 295,86 sztuk. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego
za 2020 rok wyniosła 733 285,07 zł.
Rolnicy z terenu Gminy Poświętne, mają możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego Oddział Białystok, który przyjmuje interesantów w urzędzie gminy raz
w tygodniu.
IX.

GOSPODARKA ODPADAMI.

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu
Gminy Poświętne w 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
zajmowało się Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” SP. z o. o. z
Białegostoku. Przedsiębiorstwo świadczyło usługę na podstawie przeprowadzonego
postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa obowiązywała w okresie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Odpady z poszczególnych miejscowości odbierane były według ustalonego harmonogramu.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zlokalizowany jest 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. Przy Sklepie Spożywczym GS Poświętne i NZOZ
„TOP-MEDIC” w Poświętnem ustawiono specjalistyczne pojemniki do zbiórki
29

przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dodatkowo w PSZOK
można pozostawić odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych (np. w szczególności igieł i strzykawek).
System gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje od lipca 2013 roku.
3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Gmina Poświętne w 2020 r. uzyskała dotację na dofinansowanie zadania „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne” realizowanego w ramach
programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości 4 683,00 zł. Na realizację ww. zadania
w 2020 r. z budżetu gminy przeznaczono 19 272,78 zł.
W miesiącu wrześniu przystąpiono do prac związanych z usunięciem wyrobów
zawierających azbest z zachowaniem właściwych przepisów technicznych oraz
sanitarnych. Teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych
z 20 nieruchomości. Odebrano i zagospodarowano azbest, który pochodził z poszycia
dachowego domów oraz budynków gospodarczych. Łączna masa odebranych wyrobów
zawierających azbest wyniosła 63,015 Mg.
Co roku wykonuje się aktualizację danych na podstawie zgłoszeń właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Poświętne, które następnie wprowadzane są do Bazy
Azbestowej. Całkowita masa wyrobów azbestowych na terenie gminy wynikająca
z posiadanej inwentaryzacji (Bazy Azbestowej) wynosi ok. 5400 Mg.

Fot. Odbiór odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne.
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X.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Na terenie gminy działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
- OSP Poświętne,
- OSP Grochy,
- OSP Pietkowo,
- OSP Wilkowo Stare.
Tabela nr 8. Dane jednostek OSP z terenu Gminy Poświętne.
Lp.

Jednostka OSP

Ilość
członków

1.

Poświętne

33

2.

Grochy

24

3.

Pietkowo

30

4.

Wilkowo Stare
Łącznie

15
102

Pojazdy

3 szt.
- Mercedes Atego rok prod. 2014
- Jelcz typ 004 rok prod. 1988
- Golf VW III rok prod. 2003
1 szt.
- Renault Master rok prod. 2003
1 szt.
- Man TGM 13.290 rok prod. 2020
5

Ilość wyjazdów
w 2020 r.

52

18
70

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2020 nie obyły się żadne szkolenie i ćwiczenia druhów OSP z terenu Gminy
Poświętne z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wywołaną występowaniem wirusa
SARS-CoV-2.
Strażacy z jednostek OSP w Poświętnem i OSP w Pietkowie posiadają uprawnienia do
przeprowadzania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
W 2020 r. na działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
pozyskano następujące środki:
1. Dotacja KSRG na zadanie: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego”.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem w dniu 15 czerwca 2020 r. podpisała
umowę z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na dofinasowanie zakupu
nowego sprzętu ratowniczo – gaśniczego w związku z realizacją ww. zadania.
W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej w kwocie 6 400,00 zł (na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem) zakupiono 2 komplety ubrania
specjalnego trzyczęściowego Syriusz.
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Kwota dotacji KSRG
Środki własne OSP w Poświętnem
Całkowity koszt zadania

6 400,00 zł
800,00 zł
7 200,00 zł

2. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
1) Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem otrzymała dotację na zakup
sprzętu ratownictwa oraz wyposażenie strażackie o łącznej wartości 24 700,00 zł.
W ramach wyżej wymienionego dofinasowania zakupiono:
a) 10 par rękawic Hex Armor;
b) pilarkę do drewna STIHL;
c) pilarkę ratowniczą STIHL;
d) 2 spalinowe opryskiwacze STIHL;
e) najaśnicę akumulatorową Rosenbauer RLS 2000;
f) szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym.
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Całkowity koszt zadania wyniósł: 24 700,00 zł;
WFOŚiGW/NFOŚiGW
24 453,00 zł;
Środki własne OSP w Poświętnem
247,00 zł.

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Pietkowie pozyskała nowy sprzęt ochrony indywidualnej o łącznej wartości 24 217,62 zł.
W ramach dofinasowania zakupiono:
a) 6 kompletów ubrań specjalnych firmy Ballyclare
3-częściowe;
b) 6 par rękawic specjalnych Holik model Proline III.

Polska

model Xenon PL
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3. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na wykonanie
klimatyzacji w remizie OSP w Pietkowie.
W dniu 21 lipca 2020 roku w Białymstoku została zawarta umowa Nr RORVII.0103.85.2020 pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Poświętne dotycząca
przyznania pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji
w remizie OSP Pietkowo” w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego
na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa w wysokości
5 999,94 zł.
Kwota wkładu własnego budżetu gminy wynosiła 5 999,94 zł.
Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 roku, a całkowity jego koszt wyniósł
11 999,88 zł.
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4. „Zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
jednostki OSP Pietkowo”.
Dla jednostki OSP w Pietkowie zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA
4/24 marki MAN Polska, model TGM 13.290 - samochód uterenowiony z napędem 4x4
o mocy silnika 290 KM ze zbiornikiem wody o pojemności 4000 dm3 oraz zbiornikiem
środka pianotwórczego 400 dm³. Samochód został dostarczony przez firmę Wawrzaszek
Inżynieria Samochodów Specjalnych sp. z o. o. z Bielska-Białej.
Tabela nr 9. Finansowanie zakupu specjalistycznego średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP Pietkowo.
Finansowanie
budżet Gminy Poświętne
w tym:
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
środki własne budżetu Gminy
MSWiA
FOŚiGW
w tym:
NFOŚiGW
WFOŚiGW w Białymstoku
Powiat Białostocki
środki własne OSP Pietkowo
Całkowita wartość inwestycji

Kwota w zł
350 000,00
306
43
240
220
207
12
40
4
854

899,95
100,05
000,00
000,00
500,00
500,00
000,00
850,00
850,00

Źródło: opracowanie własne.
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XI.

OŚWIATA I WYCHOWANIE. SPORT.

1. Sieć szkolno – przedszkolna.
Na terenie Gminy Poświętne funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa
w Poświętnem, w strukturze której znajdują się oddziały przedszkolne.
Dane statystyczne.
Tabela nr 10. Sieć szkolno – przedszkolna w 2020 r.
czerwiec 2020 r.
r. szk.2019/2020

wrzesień 2020 r.
r. szk. 2020/2021

Liczba oddziałów ogółem

15

14

W tym przedszkolnych

3

3

Liczba uczniów ogółem

294

292

W tym liczba ucz. oddz. przedszk.

73

217

Liczba ucz. oddz. szk. podst.

221

75

26,04

25,72

13

13

Liczba n- li (etaty)
Liczba pracowników obsługi
Źródło: opracowanie własne.
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2. 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 sale dydaktyczne, część dydaktyczno –
mieszkalna (3 kondygnacje), gdzie zlokalizowano oddziały przedszkolne, najstarsza cześć
dydaktyczna (1- kondygnacyjna w większości).
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 podstawowa 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. Znajdują się
także dobrze wyposażone gabinety: profilaktyki przedmedycznej, pedagoga logopedy
i zajęć rewalidacyjnych.
Najważniejsze prace remontowe w roku 2020 związane były z trwającą pandemią
i polegały na:
- rozbudowie wewnętrznej sieci internetowej na kwotę 4 850,00 zł (zwiększenie
możliwości zdalnej pracy szkoły);
- remoncie łazienek na kwotę 4 204,32 zł ( zwiększenie ilości umywalek ).
Wyposażenie w nowoczesne pomoce uległo znaczącej poprawie i wygląda następująco:
- monitory interaktywne - 2,
- tablice interaktywne - 8,
- projektory multimedialne - 17,
- telewizory - 7,
- tablety - 32,
- kamery wideo - 1,
- komputery do celów dydaktycznych - 103.
W 2020 roku zakupiono, bądź pozyskano z innych źródeł:
- podręczniki i materiały edukacyjne z dotacji celowych na wyposażenie szkół;
- książki do biblioteki na kwotę 3 153,57 zł;
- pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych o wartości 5 782,12 zł;
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-

inne wyposażenie ze środków Gminy Poświętne w ramach realizacji projektu
profilaktycznego (kserokopiarka, parawan) – 7 107,59 zł;
13 notebooków oraz 2 tablety z programu Zdalna Szkoła (44 500,00 zł); 16 notebooków
z programu Zdalna Szkoła+ ( 46 250,00 zł);

-

16 laptopów, punkt dostępu oraz wózek na laptopy o wartości 50 983,00 zł, będących
nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół „#OSE Wyzwanie”;

-

roboty, pomoce dydaktyczne, bindownicę i mikrofony bezprzewodowe ze środków
w ramach nagrody pieniężnej w konkursie „Być jak Ignacy” (7 658,59 zł);
tablety z etui i klawiaturą 12 szt.: 12 741,27 zł oraz 3 szt. za 2 916,99 zł ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
oświetlenie sceniczne w ramach realizacji projektu dofinasowanego przez WFOŚ
„Odpady- poważna sprawa-event ekologiczny”;

-
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-

-

dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z realizacją zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych wyposażenie i materiały na kwotę 7 653,00 w tym: tablety
z etui i klawiaturą 5 szt. wz. z COVID-19 – 5 308,86 zł i pomoce dydaktyczne za
12 000,00 zł;
doposażenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 1 499,99 zł.

3. Organizacja pracy.
Praca zorganizowana jest w oparciu o projekt organizacyjny zatwierdzany na kolejne lata
nauki szkolnej, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną 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 przedszkolne pracują w systemie
jednozmianowym.
Priorytety polityki oświatowej Gminy Poświętne w roku 2020 były inne niż w latach
poprzednich. Spowodowała to pandemia wirusa SARS-CoV-2. Ministerstwo Edukacji
Narodowej, aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa, od 12 marca 2020 r. zawiesiło prowadzenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolach, a od 25 marca 2020 r.
wprowadziło obowiązek realizowania zadań edukacyjnych za pomocą metod i technik
kształcenia na odległość. O sposobie zorganizowania nauki zdalnej decydował dyrektor we
współpracy z nauczycielami, uwzględniając potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców.
Przejście na system zdalny było dużym wyzwaniem. Od dyrektora szkoły wymagało
całkowicie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania
innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Uczniowie również musieli przyzwyczaić się
do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się, a rodzice bardziej wspierać
i współpracować ze szkołą. Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość było niecodzienną
i trudną dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami
i rówieśnikami sytuacją. Ważne było to, aby w tym szczególnym czasie edukacja dzieci
i młodzieży nie była przerwana, a proces dydaktyczny mógł być kontynuowany.
W okresie wrzesień – grudzień 2020 r. organizacja pracy szkoły zmieniała się dynamicznie,
od pracy stacjonarnej wszystkich grup wiekowych w ścisłym reżymie sanitarnym, po pracę
zdalną uczniów klas I – VIII i nieprzerwaną pracę stacjonarną oddziałów przedszkolnych.
Działania gminy, szkoły, rodziców i uczniów, które przyczyniły się do lepszego
funkcjonowania zdalnego nauczania:
- zakup i udostępnienie sprzętu;
- szkolenia nauczycieli w zakresie metod i form pracy;
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-

przygotowanie uczniów i rodziców do ewentualnej pracy zdalnej od września 2020 r.
(szkolenia);
wprowadzenie od września 2020 r. wszystkich zajęć online przy jednoczesnym
udostępnianiu treści programowych na stronie www szkoły;
bieżące monitorowanie udziału w zajęciach uczniów;
ścisła współpraca rodziców ze szkołą, bieżący przepływ informacji;
udoskonalenia procedur kształcenia na odległość i monitorowania postępów uczniów;
zajęcia rewalidacyjne stacjonarne dla uczniów niepełnosprawnych.

W czasie edukacji zdalnej w okresie X – XII 2020 r. wystąpiły następujące problemy:
- 40 uczniów ( 18 %) zgłosiło brak sprzętu - wypożyczono ze szkoły;
- 27 uczniów (12%) zgłosiło kłopoty z połączniem internetowym (częsty brak Internetu);
- 8 uczniów ( 4% ) nie łączyło się zdalnie, tylko przesyłało zlecone przez nauczyciela
zadania.
4. Dowożenie.
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) - 231 uczniów.
Dzieci dowożone są trzema środkami transportu. Dwa - autobus i bus jako własne
obsługiwane przez pracowników szkoły (kierowców i opiekunów) dowożą dzieci
z miejscowości:
Grochy, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski,
Zdrody Stare, Zdrody Nowe, Brzozowo - 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.
Na bieżąco prowadzone są przeglądy i prace remontowe posiadanych środków transportu,
z czego najważniejszą inwestycją była wymiana siedzeń w autokarze autosan.
Organizacja dowożenia w ciągu roku wielokrotnie ewaluowała w związku z pandemią.
Spowodowane to było przerwami i wymaganiami sanitarnymi (połowa zajętych miejsc
w szkolnych autobusach).
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5. Realizowane zadania oświatowe.
Gmina realizuje zadania oświatowe wynikające z ustaw i rozporządzeń wykonawczych
regulujących te kwestie poprzez zabezpieczenie działalności ww. 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 - OREW).
Zadania są realizowane przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwasubwencji oświatowej, dotacji celowych oraz ze środków własnych gminy.
1) Stypendia.
W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: „Stypendium Naukowe Wójta Gminy
Poświętne” od 2016 r. przyznawane jest wsparcie finansowe najzdolniejszym uczniom.
W 2020 r. przyznano 23 stypendia na łączną kwotę 9 200,00 zł.

2) Realizowane projekty, programy i akcje szkolne.
Program Powszechnej Nauki Pływania "UMIEM PŁYWAĆ" - 25 uczniów klasy
pierwszej brało udział w nauce pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania.
Program sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Gminę Poświętne. Koszt programu
wyniósł 2 600,00 zł, z czego udział własny 400,00 zł.
Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wywołaną występowaniem wirusa
SARS-CoV-2 program przerwano po zrealizowaniu części zajęć.
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Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki szkoła mogła realizować program upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży, tzw. „Szkolny Klub Sportowy” skierowany do dzieci
i młodzieży szkolnej. W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzeniem nauczania
zdalnego w szkole, zajęcia zostały zawieszone.

„Program dla szkół” - zachęcający 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.
Dzień Nowych Technologii w Edukacji - w czasie pandemii nie było możliwości
skorzystania ze szkolnych robotów. W zaistniałej sytuacji popularyzowano zdalnie nowe
technologie w pracy z uczniami. Przypominano o bezpiecznym poruszaniu się po świecie
Internetu i stosowaniu zasad netykiety oraz zabezpieczeniu swojego telefonu.
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Dzień Bezpiecznego Internetu - ogólnopolski projekt poświęcony bezpieczeństwu
w Internecie.

CODE WEEK2020 - jak co roku szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia
Kodowania, podczas którego wszyscy chętni mogą rozpocząć lub kontynuować przygodę
z programowaniem. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą
grafiką komputerową, czy robotyką.

Europejski Dzień Języków Obcych - celem obchodów jest podnoszenie zalet językowej
różnorodności Europy oraz propagowanie uczenia się języków. Uczniowie klasy 3
zapoznali się z ideologią Dnia Języków Obcych, flagami krajów europejskich, ich nazwami
w języku angielskim i wykonali prace plastyczne.
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Ogólnopolski program „Być jak Ignacy” – we wrześniu 2020 r. po raz trzeci uczniowie
przystąpili do programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” organizowanego przez Fundację
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki
oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach.

Sprzątanie Świata 2020.
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„BEZPIECZNIEWO czyli jak uniknąć wypadków na wsi” - spotkanie
z pracownikiem OR KRUS w Białymstoku - projekt w nowoczesnej formie promuje wśród
uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych
z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, zapoznaje ze sposobami
zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn
i urządzeń rolniczych oraz zwierząt.

Dzień Ziemi 2020 – obchodzony 22 kwietnia.
W szczególny sposób świętowany przez organizacje i stowarzyszenia ekologiczne.
Z powodu pandemii koronawirusa uczniowie śledzili wydarzenia związane z tym dniem
w Internecie.
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Akademia Bezpiecznego Puchatka – Edycja XI.
Uczniowie klasy I wzięli udział w XI edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
którego celem była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci rozpoczynających swoją
naukę w szkole oraz wytworzenie u nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na
zagrożenia.

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki.
Jest to święto wielu osób zaangażowanych w pracę nad książkami, czyli pisarzy,
redaktorów, tłumaczy i ilustratorów oraz wydawców i księgarzy a także czytelników,
którzy nie wyobrażają sobie życia bez literatury. Z uwagi na sytuację epidemiczną
uczniowie obchodzili to święto zdalnie.
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IV Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.
26 kwietnia, obchodzony był IV Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Wydarzenie
nawiązuje do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Uczniowie włączyli się zdalnie
w akcję przeczytania fragmentów z Pisma Świętego.

„Zdrowo jem, więcej wiem!” - projekt fundacji BOŚ. Uczniowie poszerzyli swoje
wiadomości o do tej pory niespotykane warzywa, owoce oraz poznali przepisy na
owocowo-warzywne sałatki. Zauważyli, że cukier może poczynić wiele szkód naszemu
zdrowiu, a zarówno świeże, jak i suszone owoce mogą go z powodzeniem zastąpić.
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XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - z uwagi na sytuację epidemiczną
w kraju akcja zorganizowana została w przestrzeni wirtualnej. Społeczność szkolna, tak jak
co roku, włączyła się do czytania. Tym razem nauczyciele przygotowali niespodziankę
również z okazji Dnia Dziecka.

Noc Bibliotek – uczniowie i nauczyciele wraz z rodzicami wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie i korzystanie z lokalnych bibliotek. Tym razem
spotkanie odbyło się online. Tegoroczne hasło brzmiało: KLIMAT NA CZYTANIE.
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Szkolny Konkurs Kolęd „Hej kolęda, kolęda” - wzięło w nim udział 20 solistów
i 4 duety rodzinne.
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Dzień Pluszowego Misia – w akcję włączyły się dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
uczniowie pozostający na nauce zdalnej.

Konkurs „Coś z niczego” – zorganizowany w ramach eventu ekologicznego pod tytułem
„Odpady poważna sprawa” ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.
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Udział w Balu Charytatywnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach.

Niedziela Palmowa i pocztówka wielkanocna online – konkursy.

Dzień Głośnego Czytania i Konkurs na zdjęcie pod hasłem „Z książką Ci do twarzy”.
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Wycieczka online do Centrum Nauki Kopernik.

3) Udział w projektach desygnowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szkoła przystąpiła do akcji Szkoła Do Hymnu. Uczniowie i nauczyciele zadbali o to, aby
w sposób zdalny zaśpiewać Hymn Polski i uczestniczyć w odchodach 102 Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
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Mimo pandemii szkoła włączyła się w akcję „Szkoła pamięta”. Na stronie internetowej
szkoły zostali upamiętnieni pracownicy szkoły, którzy odeszli w ostatnim czasie.
Społeczność szkolna zadbała o to, aby zostali w pamięci jak najdłużej. Dzieci wraz
z rodzicami odwiedziły cmentarze parafialne, zapaliły znicze.
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Razem na Święta - ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji
„Razem na Święta” miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Została udzielona pomoc
rodzinom w przedświątecznych zakupach, która sprawiła, że w ich domach pojawiła się
radość.
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Szkoła realizowała projekt profilaktyczno-edukacyjny „Patrzymy trzeźwo na świat”
finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
prowadząc działania profilaktyczne związane z problematyką uzależnień i konkursy dla
uczniów.
4) Innowacje pedagogiczne.
Realizacja projektu eTwinning.
„Kształcenie kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole”.

Kontynuacja projektów:
„Z niemieckim za pan brat”- zainteresowanie uczniów językiem niemieckim oraz kulturą
krajów niemieckojęzycznych, a także rozbudzenie motywacji do kształtowania
fundamentalnych umiejętności lingwistycznych.
„Angielski w zabawie i piosence” - zajęcia z języka angielskiego utrwalające materiał
realizowany na lekcjach, poprzez gry edukacyjne, poznawanie piosenek
angielskojęzycznych oraz oglądanie filmików i bajek w języku angielskim. W okresie
nauki zdalnej zajęcia opierały się dodatkowo o lekcje online prezentujące słownictwo,
a następnie o ćwiczenia w formie quizów pozwalające na sprawdzenie opanowania
wprowadzanych wiadomości.
„Nauczanie przez eksperymentowanie” – zainteresowanie uczniów fizyką i technologią
informacyjno-komunikacyjną.
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„W świecie programowania” – rozbudzenie zainteresowania programowaniem (zajęcia
online i stacjonarne).

"CZYTAM Z KLASĄ - ogólnopolski projekt edukacyjny dla klas I - III".
II moduł - od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. - Zwierzęce lekturki spod chmurki.
III moduł - od 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. - Polskie lekturki spod chmurki.
Innowacyjny projekt, który opierał się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur
szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu
czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. W każdym
z modułów uczniowie wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której
wykonali co najmniej cztery zadania.
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„Easy English” - celem innowacji było rozwijanie kompetencji językowych dzieci
w zakresie języka angielskiego uczęszczających do oddziału przedszkolnego.
„Egzamin na 100%. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
metodami aktywizującymi.” – uczniowie rozwijali umiejętności językowe sprawdzane
na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, takie jak: znajomość środków i funkcji
językowych, odbioru tekstów pisanych, słuchanych oraz tworzenia wypowiedzi
pisemnych.
„Learning different. Gamifikacja na lekcji języka angielskiego.” - uczniowie rozwijali
zintegrowane umiejętności językowe poprzez wykorzystanie gier językowych
oferowanych w Internecie (na platformach, portalach, w programach, w aplikacjach).
„Podstawy rzeźbienia artystycznego 3D w programie sculptris. Modelowanie
w programie sketchup” - rozwijanie zainteresowań zarówno komputerowych, jak
i plastycznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi.

„Dostrzec niewidoczne. Przeszłość ukryta na zdjęciach” - realizacja programu pomogła
w lepszym zrozumieniu treści z historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach 8.

„Krew naszych przodków na frontach II wojny światowej” i „Kronikarze sybirackich
wspomnień”- uczniowie zapoznali się z historią Małej Ojczyzny oraz zdobyli wiedzę
i umiejętności potrzebne do zbierania relacji świadków historii.
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5) Uroczystości (imprezy) szkolne i gminne.
Szkoła była organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez o charakterze szkolnym
i lokalnym:
Pasowanie Pierwszoklasistów - z powodu epidemii oraz objęcia Powiatu Białostockiego
czerwoną strefą, uroczystość była transmitowana przez platformę Teams.

Święto niepodległości – apel online.
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Choinka szkolna

Bal karnawałowy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III.

Dzień Rodziny (Dzień Mamy, Taty i Dziecka).
Z uwagi na występowanie pandemii nie było możliwości uczestniczenia w corocznie
organizowanych uroczystościach. W związku z tym zostały przygotowane w wersji online.
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Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi odbyły się zdalnie.
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Dzień Edukacji Narodowej.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Dzień Edukacji Narodowej społeczność szkolna
świętowała w różnych terminach. Z tej okazji została przygotowana końcowa relacja
w postaci filmu.

Dzień Papieski, Setna Rocznica Urodzin Papieża.
Na okoliczność 100. Rocznicy Urodzin Jana Pawła II powstał e-apel.
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Obchody Świąt Bożego Narodzenia.

Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
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Pożegnanie uczniów klas ósmych – w związku z pandemią uczniowie klas siódmych
i ósmych przygotowywali krótkie pożegnanie w formie zdalnej.
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Występ uczniów na gminnych uroczystościach.

6) Osiągnięcia w konkursach i zawodach organizowanych przez inne instytucje.
W 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem brali udział
w wielu konkursach: międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Pomimo pandemii zdobyli kilka osiągnięć.
a) Konkursy międzynarodowe.
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr - w tym roku uczniowie mogli
wykonywać zadania konkursowe samodzielnie w domu. Szkołę w Poświętnem
reprezentował jeden uczeń w kategorii Benjamin.
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b) Konkursy ogólnopolskie.
Szkoła drugi raz z rzędu zdobyła tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i otrzymała nagrodę
pieniężną w kwocie 8 000,00 zł. Została najlepszą ze szkół z województwa podlaskiego.

65

Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Moje kosmiczne wakacje”.

c) Konkursy wojewódzkie.
Wojewódzki konkurs matematyczny – tytuł laureata zdobyła Paulina Krasowska.
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Wyróżnienie w konkursie plastycznym - „Na ratunek ginącym pszczołom”.

d) Konkursy gminne.
VII Gminny Konkurs Recytatorski „O złotą różdżkę dobrej wróżki”.
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XII Gminny Konkurs Recytatorski „Co nam w duszy gra” klasy 4-8.

7) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji.
Szkoła współpracowała z podmiotami wspierającymi jej działalność:
a) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem (pomoc materialna uczniom,
projekty profilaktyczne, konkursy).

b) Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem (współpraca z biblioteką szkolną,
partnerstwo w szeregu projektach realizowanych z funduszy krajowych i europejskich).
#rozkochajmydzieciwksiazkach
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Projekt „O osobach z niepełnosprawnościami”.

Lekcja biblioteczna w ramach projektu „Być jak Ignacy”.

c) Domem Kultury w Poświętnem.
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d) Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

e) Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Cyraneczka” w Pietkowie.

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

g) Policją, kuratorem sądowym (projekty i akcje profilaktyczne – bezpieczeństwo).
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h) Państwową Inspekcją Pracy, KRUS- em w Białymstoku (szkolenia i konkursy dla
uczniów z zakresu zachowania bezpieczeństwa w rolnictwie).

i) Strażą Pożarną.

j) Nadleśnictwem Rudka (edukacja ekologiczna, sprzątanie świata).
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k) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łapach ( pomoc dla dzieci, rodziców).

l) Przychodnią Lekarską Top- Medic w Poświętnem (edukacja zdrowotna).
m) Uczelniami wyższymi (wycieczki dla uczniów, zajęcia prowadzone przez kadrę
naukową w ramach projektu, praktyki nauczycielskie).
n) Starostwem Powiatowym w Białymstoku (np. konkursy o tematyce ekologicznej).
o) Młodzieżowym Centrum Kariery w Łapach (w zakresie doradztwa zawodowego dla
uczniów).
p) Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

q) Szwadronem im. 10 Pułku Ułanów Litewskich (wsparcie w edukacji patriotycznej).
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r) Fundacją Rozwoju Edukacji (w ramach projektów eTwinning).

s) Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (projekt pn. „Podniesienie
kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”).
t) Klubami sportowymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

u) Z firmą Microsoft (konferencje).
Wśród Rady Pedagogicznej jest nauczyciel MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert),
który utrzymuje stały w kontakt z firmą Microsoft. Nauczyciele korzystają ze szkoleń
organizowanych przez Microsoft.

v) Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym
stomatologicznej i okulistycznej).

(w ramach profilaktyki

w) Ministerstwem Edukacji i Nauki - wideokonferencja z Ministrem Edukacji Panem
Dariuszem Piontkowskim i Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku z Panią
Beatą Pietruszką.
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SPORT.
1. Sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Poświętnem.
W 2020 r. do finału wojewódzkiego Igrzysk Dzieci Województwa Podlaskiego w piłce
nożnej i piłce ręcznej dziewcząt awansowało po 8 zespołów wyłonionych w czterech
grupach terytorialnych. Turniej finałowy nie został rozegrany ze względu na występowanie
zagrożenia epidemicznego w kraju.
Dziewczęta z roczników 2007-2008 awansowały z pierwszego miejsca w grupie
południowej do finałów województwa podlaskiego w piłce nożnej dziewcząt
i z pierwszego miejsca w grupie południowej do finału województwa podlaskiego w piłce
ręcznej dziewcząt.
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2. Uczniowski Klub Sportowy ORKAN.
Działalność sportową Szkoły Podstawowej w Poświętnem wspiera Uczniowski Klub
Sportowy ORKAN.
Gmina Poświętne w ramach konkursu „Podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie
lepszych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych”
finansowała w formie dotacji celowej realizację przedsięwzięć z zakresu sportu poprzez
kluby i stowarzyszenia sportowe. Takim klubem sportowym działającym na terenie gminy
jest Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN".
Klub uzyskał dofinasowanie od Gminy Poświętne w kwocie 7 371,60 zł i realizował takie
działania, jak:
1) planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu
o możliwości obiektowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną samorządu
gminnego, rodziców i sympatyków klubu;
2) zapewnienie sprzętu sportowego;
3) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych klubu;
4) angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych;
5) uczestniczenie w imprezach i zawodach organizowanych na obszarze gminy, powiatu
i województwa podlaskiego i kraju (wyjazd drużyny młodzieżowej na turniej sportowy
do Moniek)
6) pozytywne oddziaływanie na zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
realizację zadań sportowych.
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UKS „ORKAN” Poświętne w 2020 roku zakupił sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Prusa w Poświętnem. Zakupiono 4 szt. bramek do piłki nożnej oraz piłki do
gry w siatkówkę, piłki piankowe dla dzieci, piłki do gry w ręczną na kwotę ponad
6 000,00 zł, co pozwoliło wzbogacić zaplecze sportowe nie tylko na potrzeby młodzieży,
ale także dorosłych mieszkańców gminy.
Przyznana kwota dotacji wynosiła 16 000,00 zł, z czego rozliczono dotację w wysokości
7 371,60 zł, pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 8 628,40 zł zwrócono na rachunek
bankowy Urzędu Gminy.
W związku z sytuacją pandemii COVID-19 w Polsce odwołano większość zajęć sportoworekreacyjnych i ograniczono wyjazdy na turnieje sportowe co skutkowało utrudnieniem
w realizacji działań z zakresu sportu w 2020 roku.
XII.

KULTURA.

Na terenie Gminy Poświętne działają dwie samorządowe instytucje kultury: Dom Kultury
w Poświętnem i Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem. Działalność kulturalną
wspiera Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w zakresie krzewienia idei
historyczno – patriotycznych związanych z Gminą Poświętne.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem.
1) Informacje ogólne.
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem jest samorządową instytucją kultury
działającą na terenie Gminy Poświętne wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.
Biblioteka zatrudnia 3 osoby na stanowiskach:
a) Kierownika – 1 etat;
b) Kustosza – 1 etat;
c) Głównego Księgowego – 1/4 etatu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem mieści się na piętrze w lokalu o powierzchni
178 m² w obiekcie Domu Kultury w Poświętnem. Ponadto korzysta 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).
2) Finasowanie biblioteki.
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem otrzymała dotację podmiotową
na działalność bieżącą w kwocie 182 243,36 zł.
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Na zakup nowości wydawniczych z dotacji organizatora wydano 6 000,00 zł, z czego
zakupiono 284 wol. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
projektu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 3 200, 00 zł zakupiono
135 wol. W 2020 r. biblioteka pozyskała dary książkowe – 48 wol. o wartości 1 579,00 zł.
Biblioteka otrzymała także dotację celową od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na
zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną w kwocie 6 230,00 zł. Z dotacji
zakupiono 38 dostępów do ebooków na platformie Legimi.
Księgozbiór biblioteki na początku 2020 r. liczył 14144 wol., a na koniec – 14611 wol.
Biblioteka realizowała projekt pn. „Nie bądź obojętny – reaguj!”. Na zajęcia konkursy,
akcje czytelnicze związane z problematyką uzależnień pozyskała środki w kwocie
1 800,00 zł z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) Projekty edukacyjno – czytelnicze.
W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem realizowała lub współrealizowała
następujące projekty edukacyjno - kulturalne:
a) „Mała książka - Wielki człowiek” – projekt skierowany był do dzieci w wieku
przedszkolnym. Wyprawki czytelnicze, naklejki, dyplomy pozyskano w ramach akcji
z Instytutu Książki.
b) #BarwyWspólne – patriotyczne zajęcia w oparciu o pakiet edukacyjny pozyskany
z Narodowego Centrum Kultury ze środków Wieloletniego Programu Rządowego
Niepodległa. Pakiet edukacyjny #BarwyWspólne skierowany był do pracy z dziećmi
i młodzieżą.
c) "O osobach z niepełnosprawnościami"! - akcja polegała na przeprowadzeniu spotkań
dla dzieci, młodzieży i grup wielopokoleniowych, poświęconych tematyce
niepełnosprawności w oparciu o otrzymane książki, a także scenariusze, które zostały
udostępnione przez Fundację Humanity in Action.
d) Udział w projekcie promującym czytelnictwo - powieść kryminalna w odcinkach
"Pierścień kurantów" Katarzyny Wasilkowskiej we współpracy z Książnicą Podlaską
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
3) Działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.
Rok 2020 był rokiem szczególnym, ponieważ decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem od dnia 12 marca 2020 r. została
zamknięta dla użytkowników z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wywołaną
występowaniem wirusa SARS-CoV-2.
W maju 2020 r., w wyniku znoszenia obostrzeń, biblioteka wznowiła swoją działalność
wyłącznie w zakresie wypożyczeń.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników oraz dostosowując się do nowej
rzeczywistości, Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem przeniosła swoją działalność
kulturalno – edukacyjną do sieci Internet. Działania stacjonarne odbywały się
w ograniczonym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami
Biblioteki Narodowej oraz z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
a) Działania stacjonarne biblioteki.
Warsztaty teatralne Grupy Teatralnej ZAMASKĄ.

Warsztaty plastyczne – wykonanie papierowych tulipanów na Dzień Kobiet.

Zajęcia czytelniczo – edukacyjne oraz szkolenia.
"Bajkowa sobota" z biblioteką (dzieci z rodzicami). Cykliczne zajęcia czytelnicze,
plastyczne i manualne odbywające się w dwie soboty w miesiącu, w których uczestniczą
dzieci od 3 lat wraz z rodzicami.
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#rozkochajmydzieciwksiazkach – ogólnopolska akcja, która miała na celu pokazanie
dzieciom i młodszym nastolatkom, że książka może być rozrywką nie gorszą niż komputer.
W ramach akcji bibliotekarz odwiedzał dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klasy I
w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem.

„O osobach z niepełnosprawnościami” – zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podst.
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Szkolenie w ramach programu Równać Szanse.

Imprezy, akcje, spotkania czytelnicze, konkursy, wystawy.
Wykonanie dekoracji walentynkowej, akcja walentynkowa „Randez vous z książką”.
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Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.
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Narodowe Czytanie - organizowane corocznie pod honorowym patronatem Pary
Prezydenckiej. W ramach akcji aktorzy z Grupy Teatralnej ZAMASKĄ przygotowali
przedstawienie online "Co by było gdyby…" oraz czytali zebranej publiczności fragmenty
„Balladyny” Juliusza Słowackiego. Spotkanie uświetniła prelekcja dr Marty Białobrzeskiej
ph. „Juliusz Słowacki – życie, dzieło i mit”. Biblioteka otrzymała podziękowanie od Pary
Prezydenckiej za udział biblioteki w Narodowym Czytaniu.
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Projekt „Mała książka - Wielki człowiek” - kampania społeczna zachęcająca rodziców
do czytania małym dzieciom oraz odwiedzania biblioteki, dzieci otrzymywały
wyprawki czytelnicze, zbierały naklejki na karty i po zebraniu odpowiedniej liczby
otrzymywały dyplom.
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Ferie zimowe i wakacje letnie (we współpracy z Domem Kultury w Poświętnem) spotkanie z policjantami oraz strażakami, praca z masą solną oraz wykonywanie kartek
okolicznościowych dla babci i dziadka, warsztaty wielopokoleniowe.

Dzień Babci i Dziadka – Grupa Teatralna ZAMASKĄ przedstawiła spektakl teatralny
(organizacja imprezy we współpracy z Domem Kultury w Poświętnem).
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Wystawy tematyczne: Konstytucji 3 Maja, publikacji o Janie Pawle II w 100 rocznicę
urodzin; książek o Kubusiu Puchatku; prac dzieci wykonanych w ramach spotkania
"Z wizytą u przedszkolaków".

b) Działania online biblioteki (akcje biblioteczne i czytelniczo - literackie, relacje,
promocje, informacje, filmy, ogłoszenia, plakaty, konkursy, itp.- posty na Facebooku):
Akcje czytelniczo – literackie: „Czytasz? Pochwal się” zdjęcia czytelników;
„Zaczarowana walizka” - film wyjaśniający zasady udziału, zagadki w ramach akcji;
„Zakręć kołem – dokończ przysłowie” promująca czytelnictwo - "A..B..C.. Czytelnicze";
"Zostań
królem
memów";
Budujemy
fort
czytelniczy;
"Bajki
znane
i mniej znane odczaruję wam" - quiz, labirynt-gra; "Coraz bliżej święta" - filmy
instruktażowe przygotowane przez czytelników z wykonania ozdób; „Czytelnicy miesiąca”;
„Książka – najlepszy przyjaciel na nudę”; promująca książki o tematyce świątecznej;
„Podaj wiersz”; memory online "Bajkowe postacie".
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Akcje biblioteczne: „Mój koszyczek” – zdjęcia koszyczków wielkanocnych;
#Zostanwdomu przygotowana przez Grupę Teatralną ZAMASKĄ; #Gaszynchallenge –
pomoc dla chorego dziecka; „Książka na telefon"- dowóz zamówionych książek; "Dzień
spódnicy" - czytelnicy świętują; „Znajdź różnicę” i „Znajdź ukryte przedmioty”; „Dzień
Czarnego Kota”; „LEGOwyzwanie”; „Przepiśnik czytelników”, Wielka Zbiórka Książek
we współpracy z Fundacją zaczytani.org; zbiórka książek dziecięcych we współpracy
z Kinder w ramach akcji „Przerwa na wspólne czytanie”.
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„Czytateka na wypasie” - czytanie online.

Teatrzykowy live – spotkanie z Kamishibai.

"Literackie zachwalajki - czytelnicy polecają…"
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XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - odbywał się w bibliotece
w dniach 01-05.06.2020 r., podczas którego czytane były fragmenty literatury
dziecięcej przez znane w środowisku osoby.

"Czytanie na śniadanie" - czytanie online.
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"Popołudnie z książką" - czytanie dzieciom online przez bibliotekarzy oraz
zaproszonych gości.

Noc Bibliotek (rebusy, ekowieści, krzyżówki, quizy, projekcja filmu oraz zdjęcia
z oglądania, kącik ekologiczny, konkurs fotograficzny, akcja czytelnicza „Domowy
klimat na czytanie”). Biblioteka otrzymała dyplom za udział biblioteki w Nocy Bibliotek
2020.
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Lekcje biblioteczne online - "Z wizytą u przedszkolaków" (we współpracy ze Szkołą
Podstawową im. Bolesława Prusa w Poświętnem).

Lekcje online w ramach projektu "Być jak Ignacy" (we współpracy ze Szkołą
Podstawową im. Bolesława Prusa w Poświętnem).
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Udział w projekcie promującym czytelnictwo - powieść kryminalna w odcinkach
"Pierścień kurantów" Katarzyny Wasilkowskiej (we współpracy z Książnicą Podlaską im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku).

Publikacja spektaklu w odcinkach pt. "W pewnej bibliotece…" przedstawiany przez
Grupę Teatralna ZAMASKĄ.
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Nawiązanie współpracy z pisarką Anną Partyką Judge i promocja jej twórczości.

Wspomnienie wybuchu II wojny światowej - film online.
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Pozostałe działania:
-

-

Koło Fortuny - polskie przysłowia online;
quizy online: na temat polskiej flagi i o Świętym Mikołaju;
krzyżówki online: dla dzieci i dorosłych w ramach Tygodnia Bibliotek;
filmy – zagadki /poziom łatwy i poziom trudny/ w ramach projektu #BarwyWspólne;
zgadywanki i wykreślanki literackie dla dzieci i dorosłych: „Biblioteczny
szkatułownik”- zgadywanka literacka „Kto ukrył się w dokumencie”, układanie puzzli
ze zdjęcia biblioteki, brakujące słowa w cytatach, „Przebij balon – Baśnie polskie”,
„Poezja w tytułach zaklęta”, o miejscowościach Gminy Poświętne;
podsumowanie majowych konkursów.

c) Działania promujące czytelnictwo i bibliotekę (w tym we współpracy z pisarzami,
instytucjami, wydawnictwami ):
-

-

-

-

-

film promujący akcję biblioteczną „Znajdź różnicę” i „Znajdź ukryte przedmioty”;
plakaty i zaproszenia online: akcentujący Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich;
promujący działania biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek; na konkurs dla dorosłych
„Podziel się przepisem”;
zapraszający na Noc Bibliotek; filmowe zaproszenie zachęcające młodzież do
zaangażowania się w pisanie projektu do programu Równać Szanse; zaproszenie na
Narodowe Czytanie;
ogłoszenia o konkursach gminnych, powiatowych (na: imię bibliotecznego misia,
exlibris biblioteki, kokardę narodową, Zaprojektuj Menu dla Kubusia Puchatka,
literacko-plastyczny powiatowy);
w ramach akcji #NieZostawiamCzytelnika biblioteka opublikowała na portalu
społecznościowym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich artykuł promujący działania
online Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem;
publikacja filmu jako podziękowanie uczestnikom za udział w bibliotecznych akcjach
udostępnianych online;
zaakcentowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka;
publikacja życzeń z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Bibliotekarza, Dnia
Nauczyciela, świątecznych;
publikacja filmu o Grupie Teatralnej ZAMASKĄ;
nawiązanie współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku i otrzymanie
pakietu edukacyjnego "Autyzm bliżej" do wykorzystania podczas działań biblioteki;
nawiązanie współpracy z Wydawnictwem BIS i Literatura w celu pozyskania zgody na
czytanie książek tego wydawnictwa w Internecie;
udział w Wielkiej Zbiórce Książek we współpracy z fundacją zaczytani.org; zbiórka
książek dla dzieci we współpracy z www.kinder.com w ramach akcji „Przerwa na
wspólne czytanie”.
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d) Sukcesy:
-
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Wyróżnienie czytelnika i biblioteki w literacko – plastycznym
powiatowym pt. "Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej".

konkursie

-

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem, jako jedyna biblioteka gminna, otrzymała
wyróżnienie w branżowym konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Mistrz
Promocji Czytelnictwa 2019 (rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w 2020 r.).

e) Podsumowanie.
W 2020 r. pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem uczestniczyli
w szkoleniach online i webinariach, aby poszerzyć wiedzę z dziedziny działań zdalnych
skierowanych do czytelników i użytkowników biblioteki, wykorzystania nowych
technologii, narzędzi umożliwiających pracę z czytelnikiem na odległość oraz odnalezienia
się w wirtualnej rzeczywistości. Pracownicy biblioteki odbyli szkolenia w liczbie
152 godzin.
W stacjonarnych zajęciach, szkoleniach, warsztatach, projektach i imprezach
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w 2020 r. wzięło
udział 2819 uczestników.
Liczba użytkowników uczestniczących w działaniach online organizowanych przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w 2020 r. – 13047 osób (liczba odsłon
postów).
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem posiada księgozbiór w 100% wprowadzony
do katalogu elektronicznego i wypożycza zbiory w programie MAK+ oraz udostępnia
online na swojej stronie internetowej
https://www.biblioteka.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/. Stronę internetową biblioteki
odwiedziło 10800 osób. Liczba wejść do katalogu elektronicznego - 345.
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W bibliotekach użytkowano 7 komputerów z dostępem do szerokopasmowego internetu,
w tym 4 komputery dla czytelników.
Długotrwałe zamknięcie i ograniczenie działalności biblioteki dla czytelników
spowodowane występowaniem pandemii COVID-19 wywołanej rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 negatywnie wpłynęło na stan czytelnictwa, zwłaszcza dziecięcego.
W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się również liczba czytelników (2020 – 361;
2019 – 424). Zauważa się spadek liczby czytelników dziecięcych – do lat 15 (2020 – 150;
2019 – 221), na co miało wpływ wprowadzenie zdalnego nauczania w szkołach oraz zakaz
swobodnego przemieszczania się dzieci w wieku szkolnym.
W związku z powyższym zmniejszyła się liczba odwiedzin (2020 – 5926; 2019 – 12331).
Liczba wypożyczeń jest na podobnym poziomie, na co miała wpływ akcja „Książka na
telefon” oraz stopniowe znoszenie obostrzeń i możliwość wypożyczeń w reżimie
sanitarnym (2020 – 8105; 2019 – 8255).
Wykres nr 7. Stan czytelnictwa oraz liczba uczestników działań Gminnej Biblioteki
Publicznej w Poświętnem w 2020 r.
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Źródło: opracowanie własne.

2. Dom Kultury w Poświętnem.
1) Informacje ogólne.
Dom Kultury w Poświętnem jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie
Gminy Poświętne wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2.
Podstawowym celem statutowym Domu Kultury w Poświętnem jest zaspokajanie potrzeb
i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych
dziedzin kultury i sztuki oraz jej ochrona.
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Bazę lokalową domu kultury stanowi budynek, który wraz z wyposażeniem przekazany
Aktem Notarialnym nr A-Nr – 2839/2019 dnia 30 października 2019 r. na podstawie
Uchwały Nr VI/52/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 września 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Domu Kultury
w Poświętnem.
Dom Kultury zatrudnia 3 osoby na stanowiskach:
a) Dyrektor – 1 etat;
b) Główny Księgowy – ½ etatu;
c) Sprzątaczka – ½ etatu.
2) Finasowanie domu kultury.
Dom Kultury w Poświętnem realizował zadania zgodnie z zatwierdzonym planem
finansowym wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, wypracowane
dochody oraz środki z darowizny w ramach III edycji Programu Grantowego „Moje
miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN.
Na prowadzenie statutowej działalności w 2020 r. instytucja uzyskała dotację podmiotową
z budżetu gminy w wysokości 193 939,30 zł.
3) Działania Domu Kultury w Poświętnem.
Zajęcia w sekcjach:
Sekcja taneczna – zajęcia dla dzieci i młodzieży, dwie grupy wiekowe.
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Sekcja manualno – plastyczna w ramach zajęć „Ręce pełne barw”.

Sekcja wokalno – instrumentalna – zajęcia dla dwóch grup wiekowych: dziecięcej
i młodzieżowej.

Zajęcia wokalne dla dorosłych.
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Sekcja fotograficzna w ramach zajęć „Z fotografią za pan brat”.

Zajęcia z języka angielskiego – cztery grupy wiekowe.

Wystawy:
Wystawa ozdób wielkanocnych przygotowanych w ramach warsztatów
wielopokoleniowych.
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Wystawa „Bitwa Warszawska – Stulecie Zwycięstwa” – przygotowana w ramach
współpracy z Muzeum Wojska Polskiego.

Wystawa zdjęć wykonanych w czasie zajęć fotograficznych.

Wystawa „Matematyka w obiektywie” – przygotowana w ramach współpracy z Podlaskim
Instytutem Kultury, która z uwagi na pandemię została wyeksponowana w oknach domu
kultury.
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Wystawa zdjęć w ramach projektu „Smakowita wizja naszej Gminy”.

Konkursy:
Gminny konkurs online na palmę wielkanocną.

Konkurs poetycki z okazji VI Rocznicy Nadania Insygniów Gminie Poświętne.
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Konkurs „Niepodległa to nasze życie” – chmura skojarzeń.

Gminny konkurs na pocztówkę bożonarodzeniową.

Warsztaty:
Warsztaty wielopokoleniowe – wielkanocne zorganizowane we współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną w Poświętnem.
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Warsztaty kulinarne – zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Poświętnem.

Warsztaty z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego #Barwy Wspólne Narodowego
Centrum Kultury we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem.

Warsztaty kulinarne z pieczenia sękacza, decoupage, fotografii kulinarnej w ramach
projektu „Smakowita wizja naszej Gminy” dofinansowane z Programu Grantowego „Moje
miejsce na ziemi” Fundacji ORLEN – warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej
w Wilkowie Starym.
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Inne inicjatywy podejmowane w ramach działalności.
Dzień Babci i Dziadka – występ, konkursy (impreza zorganizowana we współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem).

Wspólne wyzwanie z Klubem Seniora „Przyjaciele” w ramach akcji #GaszynChallange.
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Wirtualne zabawy z wykorzystaniem fotografii z terenu Gminy Poświętne w formie puzzli.

Obchody „Dnia Pluszowego Misia” nagranie filmiku, inscenizacja wiersza.

Andrzejkowe obrzędy w formie prezentacji.
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Zabawy o tematyce świąt bożonarodzeniowych, krzyżówka, labirynt, bałwanek ze
skarpety.

Ferie zimowe i wakacje letnie.
1. Ferie zimowe
W dniach 21 – 23 stycznia oraz 28 – 30 stycznia 2020 r. zorganizowano ferie zimowe dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poświętne we współpracy z GBP w Poświętnem oraz
GOPS w Poświętnem w następującym zakresie:
a) 21 stycznia (wtorek) uczestnicy ferii wykonali z masy solnej upominki dla Babć
i Dziadków oraz kartki z życzeniami;
b) 22 stycznia (środa) dzieci przygotowywały słodki poczęstunek: piekły ciasteczka oraz
babeczki;
c) 23 stycznia (czwartek) wspólne świętowanie Karnawału z Babią i Dziadkiem;
d) 28 stycznia (wtorek) uczestnicy ferii wzięli udział w spotkaniach związanych
z bezpieczeństwem, poprowadzonych przez policjantów z komisariatu Policji w
Łapach asp. Tomaszem Łapińskim i asp. Kazimierzem Twarowskim oraz strażaków
z PSP w Łapach bryg. Robertem Dzierżkiem, druhem Rafałem Przewoźnikiem
i Naczelnikiem OSP w Poświętnem Karolem Sienkiewiczem;
e) 29 stycznia (środa) zorganizowano wycieczkę do kina na film animowany pt. "Urwis";
f) 30 stycznia (czwartek) uczestnicy ferii wzięli udział w warsztatach
wielopokoleniowych. Na to spotkanie przybyły panie z Klubu Seniora, babcie
z wnukami, a także mamy z małymi dziećmi.
2. Wakacje letnie 2020.
Zajęcia w czasie wakacji odbywały się w dniach 14, 16, 21, 24 lipca 2020 r. oraz
11, 13, 18, 20 sierpnia 2020 r. z ograniczoną liczbą uczestników i z zachowaniem reżimu
sanitarnego ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.
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W ramach zajęć dzieci i młodzież brała udział w cyklu zajęć manualno – plastycznych:
a) 14 lipca (wtorek) uczestnicy zajęć zapoznali z techniką malowania kolorowych
odbijanek po czym wykonali własne obrazki wakacyjnych pejzaży;
b) 16 lipca (czwartek) na zajęciach uczestnicy wykonywali płaskorzeźbę w kształcie
wazonu z różami;
c) 21 lipca (wtorek) dzieci dowiedziały się, czym jest witraż, a następnie każdy
z uczestników wykonał własną kompozycję z naturalnych płatków kwiatów i liści;
d) 24 lipca (czwartek) uczestnicy wykonali obrazki techniką szyfru kolorystycznego,
a następnie przykleili do drugiej kartki w formie harmonijki, co dało efekt przenikania
dwóch obrazów;
e) 11 sierpnia (wtorek) uczestnicy stworzyli prace plastyczne z wykorzystaniem
specjalnych farb do malowania palcami;
f) 13 sierpnia (czwartek) na zajęciach zaprezentowano uczestnikom sposoby
kształtowania plasteliny, potem każdy wykonał plastelinowy obrazek na
przezroczystych opakowaniach po płytach CD;
g) 18 sierpnia (wtorek) omówiono sposoby wykorzystania czasopism kolorowych do
powstania małych dzieł sztuki. Następnie uczestnicy wycieli i przykleili na kolorowej
kartce elementy twarzy oraz ciała z których powstały „dziwnoludki”, bajeczne postacie;
h) 20 sierpnia (czwartek) uczestnicy zajęć poznali sposoby oraz techniki malowania
T-Shirt. Następnie samodzielnie malowali koszulki specjalnymi farbami według
własnej inwencji twórczej.
Klub Seniora „Przyjaciele”.
W 2020 r. członkowie nieformalnego Klubu Seniora podjęli uchwałę o powołaniu
Stowarzyszenia Zwykłego „Klub Seniora „Przyjaciele”, który obecnie zrzesza 50 osób.
We współpracy z Domem Kultury w Poświętnem, Klub Seniora uzyskał dofinansowanie
od Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Kształtujemy to, co tradycyjne!”,
zakupiono jednolite stroje, rollup oraz maszynę Sizzix do wykrojów pocztówek.
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4) Podsumowanie.
Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wywołaną występowaniem wirusa
SARS-CoV-2 działalność Domu Kultury w Poświętnem w roku 2020 różniła się od
dotychczasowej. Od 12 marca do 30 czerwca 2020 roku zwieszono organizację wydarzeń
kulturalnych z udziałem publiczności.
Od 1 lipca 2020 roku, po akceptacji przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Białymstoku i Wójta Gminy Poświętne procedur bezpieczeństwa zastosowanych na
terenie Domu Kultury w Poświętnem, wznowiono działalność w ograniczonym zakresie.
Z dniem 7 listopada 2020 r. ponownie zwieszono organizację wydarzeń kulturalnych
z udziałem publiczności do odwołania.
3. Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Pietkowie.
Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich ma swoją siedzibę w budynku
użyteczności publicznej w Pietkowie.
Celem działania Stowarzyszenia jest promowanie i krzewienie właściwych postaw
patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez edukację historyczną (żywe
lekcje historii) oraz udział w obchodach świąt i tradycji narodowych. W siedzibie
Szwadronu została utworzona Izba Tradycji.
Działania i wydarzenia w Szwadronie Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich
w Pietkowie.
Spotkanie opłatkowe w Szwadronie Kawalerii 10 Pułku Ułanów Litewskich w Pietkowie
- członkowie stowarzyszenia i liczni zaproszeni goście spotkali się w kwaterze głównej
w Pietkowie na tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem.
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Święto 10 Pułku Ułanów Litewskich - 100 - tne obchody uroczystości Święta Pułkowego.
Wiązanki kwiatów pod pamiątkowym kamieniem w koszarach w Białymstoku i na
cmentarzu w miejscu utworzenia pułku, w Pietkowie, złożyły delegacje kawalerzystów, jak
również Koła Pułkowego i Stowarzyszenia Grupa Wschód.
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Akcja charytatywna #GaszynChallenge - nominowani przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Pietkowie ułani robili pompki na rzecz chorego chłopca.

„Rodzina ostoją tradycji - Piknik Niepodległościowy” – 16.08.2020 r. w Pietkowie
poprzez organizację pikniku ułani podkreślili sukces Wojska Polskiego i jego wygraną
w wojnie o niepodległość, a w szczególności udział w niej 10 Pułku Ułanów Litewskich
z Białegostoku, ale utworzonego w Pietkowie. Główną atrakcją pikniku były pokazy
konne, koncert polskiej muzyki ludowej w wykonaniu zespołu Klekociaki z Bociek oraz
prelekcja w Izbie Tradycji, pokazy umundurowania i strojów z epoki.
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Uroczystości ku czci Św. Izydora Oracza – patrona rolników - na zaproszenie
przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku
Witolda Karczewskiego Szwadron wziął udział w uroczystościach ku czci św. Izydora
Oracza w Świętej Wodzie, gdzie przyznano medale zasłużonym dla rozwoju rolnictwa.
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POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA.

XIII.

1. Informacje ogólne.
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.
Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych
potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać
trudności życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających
godności człowieka.
W 2020 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 357 wywiadów środowiskowych,
rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej,
mieszkaniowej i materialnej.
W 2020 roku wydano 568 decyzji w sprawie o przyznanie lub odmowie przyznania
świadczeń z pomocy społecznej.
Praca socjalna jako specyficzna działalność zawodowa, której definicji nie można
ostatecznie określić z uwagi na rzeczywistość społeczną, świadczona jest przez
pracowników socjalnych Ośrodka każdego dnia. Jest świadczona osobom
i rodzinom na terenie instytucji, jak też w miejscu zamieszkania osób potrzebujących
wsparcia bez względu na ich sytuację finansową.
2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem w 2020 roku.
Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku zamknęły się w łącznej
kwocie 5 649 254, 43 zł.
1) Pomoc społeczna 914 161,92 zł:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

domy pomocy społecznej 334 483,40 zł;
zasiłki stałe 59 794,80 zł;
składka na ubezpieczenie zdrowotne 6 378,14 zł;
zasiłki okresowe 157 995,14 zł,
zasiłki celowe 15 766,16 zł;
Program „Posiłek w szkole i w domu” 56 248,39 zł;
utrzymanie Ośrodka 282 659,59 zł;
dodatki mieszkaniowe 836,30 zł.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
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wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej
lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł
(tzw. „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”);
b) osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 528 zł
(tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”).
W ramach zadań własnych gminy udzielono pomocy 139 rodzinom. Świadczeń
pieniężnych udzielono 95 rodzinom, niepieniężnych 77 rodzinom.
Tabela nr 11. Powody przyznania pomocy społecznej w 2020 r.

Ubóstwo

64

Liczba osób
w rodzinach
190

Potrzeba ochrony macierzyństwa

13

70

w tym:
potrzeba ochrony wielodzietności

9

55

Bezrobocie

34

83

Niepełnosprawność

11

21

Długotrwała lub ciężka choroba

20

40

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

6

28

w tym:
rodziny niepełne

3

9

3

19

Alkoholizm

2

2

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego

2

2

Zdarzenie losowe

1

1

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

rodziny wielodzietne

Źródło: opracowanie własne na podst. Sprawozdania MRPiPS-03 za 2020 r.

2) Rodzina 4 735 092,51 zł.
a)
b)
c)
d)

świadczenia wychowawcze 3 249 703,62 zł;
świadczenia rodzinne i świadczenia FA 1 319 412,03 zł;
Program „Dobry start” 119 349,07 zł;
Karta Dużej rodziny 132,93 zł;
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e) składka na ubezpieczenie zdrowotne 20 062,80 zł;
f) Wspieranie rodziny 26 432,06 zł.
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 bez względu na dochód
rodziny.
Wypłacono 6 467 świadczeń dla 295 rodzin.
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.
Wypłacono 7 201 świadczeń rodzinnych i 81 świadczeń FA.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje
rodzicom,
opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom
zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
dyrektorom
placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
dyrektorom
regionalnych
placówek
opiekuńczoterapeutycznych 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
jednorazowo w wysokości 300 zł.
Wypłacono 385 świadczeń dla 235 rodzin.
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Karta Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej – mającej na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wydano 43 Karty Dużej Rodziny.
3) Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r.
a) 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.
Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,
Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szkoły Podstawowej, kuratorów sądowych działa na terenie
gminy Poświętne od 2011 r.
W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołu. Utworzono 9 grup roboczych.
Pomocą grup roboczych objęto 31 osób (8 rodzin).
W 2020 r. rozpoczęto 6 nowych procedur Niebieskiej Karty.
b) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
Przyjęty Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 stycznia 2019 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 2020 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 21 dzieci.
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Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny:
Wykonanie 26 432,06 zł.
Dotacja na realizację zadania 1 700,00 zł.
c) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2020 rok.
Program przyjęty Uchwałą Nr VIII/74/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2019r.
Głównym celem programu jest:
- ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania
napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Poświętne;
- prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych;
- promocja zdrowego stylu życia i ukazywanie alternatywy wobec uzależnień,
kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych.
W gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punkt
Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym lub Przemocą w Rodzinie.
Wydatki związane z realizacją Programu oraz zadań wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zwalczaniu narkomanii
wyniosły 24 701,43 zł.
d) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W 2020 r. Gmina Poświętne brała udział w dystrybucji żywności najbardziej
potrzebującym z Banku Żywności w Suwałkach w ramach podprogramu FEAD 2019.
Wydano łącznie 31,69 ton żywności na kwotę 144 816,21 zł. Z tej formy pomocy
skorzystały 493 osoby spełniające określone kryteria.

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wywołaną występowaniem wirusa
SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych, przy dystrybucji żywności
pomagali żołnierze z Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku.
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W ramach Podprogramu 2019 w dniu 11 lutego 2020 roku odbyły się warsztaty kulinarne
zorganizowane w Domu Kultury w Poświętnem.

OCHRONA ZDROWIA
Mieszkańcy Gminy Poświętne mają dostęp do podstawowej opieki medycznej, którą na
terenie gminy zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Top-Medic”.
Systematycznie organizowane są konsultacje z lekarzami różnych specjalności.
Zapewniona jest także podstawowa opieka stomatologiczna oraz badania laboratoryjne.
W budynku znajduje się apteka.
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W budynku Ośrodka Zdrowia funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem
alkoholowym lub przemocą w rodzinie, który jest czynny w każdy poniedziałek.
W 2020 r. przeprowadzono remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Ośrodka
Zdrowia w Poświętnem, którego koszt wyniósł 120 355,50 zł. oraz remont schodów przed
budynkiem Ośrodka Zdrowia na kwotę 31 480,00 zł.
W 2020 r. przekazano dotację w kwocie 39 259,61 zł dla SP ZOZ Łapy na zakup
medycznego i niemedycznego wyposażenia meblowego nowej stacji dializ.
XIV.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY POŚWIĘTNE.

Rok 2020 to kolejny rok pracy Rady Gminy w VIII kadencji. Rada Gminy została wybrana
w wyborach samorządowych na lata 2018-2023. W dniu 12 stycznia 2020 roku zostały
przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Poświętne w okręgu wyborczym
nr 4. W wyborach wzięło udział 58,99 % uprawnionych do głosowania to jest 105 osób.
Na Radną Gminy Poświętne została wybrana Krystyna Żochowska.
Skład Rady Gminy Poświętne VIII kadencji w 2020 r.
- Wiesław Gołębiewski – Przewodniczący Rady Gminy
- Paweł Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
- Stanisław Brzozowski
- Andrzej Dzierżek
- Zbigniew Łapiński
- Piotr Klimaszewski
- Andrzej Mucha
- Agnieszka Ostrowska
- Wojciech Feliks Roszkowski
- Mariusz Rzepny
- Marcin Maciej Stańczuk
- Jacek Świerżewski
- Elżbieta Tokarz
- Marcin Piotr Twarowski
- Krystyna Żochowska
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Rada Gminy podczas sesji w 2020 roku podjęła 42 uchwały, następującej treści:
Tabela nr 12. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy Poświętne w 2020 r.
Nr uchwały

W sprawie

Realizacja wg
harmonogramów

IX/77/2020

przystąpienia Gminy
Poświętne do projektu
partnerskiego

2

IX/78/2020

zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
Gminy Poświętne na lata
2020-2023

Projekt ma na celu stworzenie
produktu turystycznego.
Przeprowadzenie
inwentaryzacji, analizy
założeń, funkcjonowania
produktu turystycznego,
opracowanie i
przeprowadzanie diagnozy.
Dokonano aktualizacji danych
dotyczących wykonania
2019 roku oraz prognozy na
2020 rok;
Zmieniono limit wydatków na
przedsięwzięcia inwestycyjne
w 2020 i 2022 roku w zakresie
przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Grochy.

3

IX/79/2020

zmian w budżecie gminy
na 2020 r.

4

IX/80/2020

5

IX/81/2020

udzielenia pomocy
Finansowej Powiatowi
Białostockiemu na
realizację zadania
inwestycyjnego na drodze
powiatowej na terenie
Gminy Poświętne:
„Przebudowa drogi
powiatowej 1522B na
odcinku Pietkowo granica Gminy
Poświętne”
udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Białostockiemu na
dofinansowanie zadań
powiatu w zakresie
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób
niepełnosprawnych w
2020 roku

L.p.

1

Data
podjęcia
uchwały
28.02.2020

Zmniejszono dochody i
wydatki budżetu gminy o
środki w wysokości 381,00 zł.
Ponadto dokonano zmian w
załączniku inwestycyjnym, w
tym poprzez wprowadzenie do
budżetu nowych zadań.
Udzielono pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu na
realizację zadania
inwestycyjnego na drodze
powiatowej na terenie Gminy
Poświętne: „Przebudowa drogi
powiatowej 1522B na odcinku
Pietkowo - granica Gminy
Poświętne” w 2020 r. w
wysokości 592 005,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu na
dofinasowanie zadań powiatu
w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2020 r.
w wysokości 2278,00 zł.
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6

IX/82/2020

nie wyrażenia zgody na Rada Gminy nie wyraziła
wyodrębnienie funduszu zgody na wyodrębnienie
sołeckiego w 2021 roku
funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2021.

7

IX/83/2020

8

IX/84/2020

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 wymiaru
godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono
stanowiska kierownicze
oraz zasad zwalniania od
obowiązku realizacji
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych a także
ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla
pedagogów,
psychologów, logopedów,
terapeutów
pedagogicznych
i doradców zawodowych
zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych

9

IX/85/2020

10

120

29.05.2020

X/86/2020

Przekazano dla Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Poświętnem. Ogłoszono w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego
oraz podano do publicznej
wiadomości.

Zalicza się do kategorii dróg
gminnych, drogę położoną na
działce o numerze
geodezyjnym 19, obręb Porośl
Głuchy, Gmina Poświętne,
stanowiącej własność Gminy
Poświętne, od granicy z Gminą
Sokoły, do drogi wewnętrznej
położonej na działce o
numerze geodezyjnym 26,
obręb Porośl Głuchy
ustalenia pracy Rady Przedkładane są propozycje
Gminy i komisji stałych na ujęcia do porządku obrad Rady
2020 rok
Gminy i Komisji Stałych.
Podano do publicznej
wiadomości.
udzielenia Wójtowi
Udzielono Wójtowi Gminy
Gminy Poświętne wotum Poświętne wotum zaufania.
zaufania
Podano do publicznej
wiadomości.

11

X/87/2020

zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem z
wykonania budżetu
Gminy Poświętne za 2019
rok

12

X/88/2020

udzielenia Wójtowi
Gminy Poświętne
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu
Gminy Poświętne za 2019
rok

Dokonano zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy
Poświętne za 2019 rok.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz podano do
publicznej wiadomości.
Po zapoznaniu się:
- ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2019 r,
sprawozdaniem finansowym
gminy za 2019 r.
- z opinią RIO w sprawie
sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2019 r.
- z informacją o stanie mienia
Gminy Poświętne,
- z opinią Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawozdania
finansowego gminy za 2019 r.
oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za
2019 r.
- z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu za
2019 r.
- z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku KR
o udzielenie Wójtowi
absolutorium za 2019 rok.
Rada Gminy Poświętne
udzieliła Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy za
2019 rok.

13

X/89/2020

zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata
2020-2023

Aktualizowano dane dotyczące
"Prognozy 2020" roku na
skutek zmian dokonanych
w budżecie gminy w 2020
roku;
Zmieniono limit wydatków na
udzielenie pomocy finansowej
w 2021 roku - dotyczy
pomocy finansowej Powiatowi
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Białostockiemu na
przebudowę drogi powiatowej
nr 1522B w miejscowości
Pietkowo;
Wprowadzono dwa nowe
przedsięwzięcia inwestycyjne
w zakresie przebudowy
następujących dróg gminnych:
a) nr 107582B na odcinku
Poświętne - Chomizna;
b) nr 160230B w miejscowości
Poświętne;
Wprowadzono nowe
przedsięwzięcie - Podniesienie
kompetencji cyfrowych wśród
uczniów i nauczycieli
województwa podlaskiego,
które jest dofinansowane ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach RPOWP na lata
2014-2020;
Zrezygnowano z realizacji
przedsięwzięcia - Budowa
małej architektury wraz
z zagospodarowaniem działki
nr 108/2 w miejscowości
Pietkowo w to miejsce
wprowadzono nowe
przedsięwzięcie pn.:
Rewitalizacja budynku
i przestrzeni publicznej
w miejscowości Pietkowo,
które będzie dofinansowane ze
środków unijnych w ramach
RPOWP na lata 2014-2020;
Zmieniono okres realizacji
przedsięwzięcia w zakresie
przebudowy drogi gminnej nr
107569B w miejscowości
Grochy.
14

X/90/2020

w sprawie zmian w
budżecie Gminy
Poświętne na 2020 rok

15

X/91/2020

w sprawie określenia
szczegółowych warunków
udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży,
formy i zakresu tej
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Rada Gminy zwiększyła plan
dochodów o kwotę
849 777,00 zł i plan wydatków
budżetowych o środki
w wysokości 849 913,00 zł.
Przekazano dla Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Poświętnem. Ogłoszono w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego
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X/92/2020

17

18

28.08.2020

pomocy oraz trybu
postępowania w tych
sprawach w ramach
Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w Gminie
Poświętne pod nazwami:
"Stypendium Naukowe
Wójta Gminy Poświętne"
i "Stypendium Sportowe
Wójta Gminy Poświętne"
określenia średniej ceny
jednostki paliwa w
Gminie Poświętne
wykorzystywanej do
obliczenia zwrotu
rodzicom kosztów
jednorazowego przewozu
dzieci, młodzieży i
uczniów oraz rodziców w
roku szkolnym 2020/2021

X/93/2020

przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej dla
Gminy Poświętne za rok
2019

XI/94/2020

zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata
2020-2023

oraz podano do publicznej
wiadomości.

Średnia cena jednostki paliwa
w Gminie Poświętne
wykorzystywanej do
obliczenia zwrotu rodzicom
kosztów
jednorazowego przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów
oraz rodziców w roku
szkolnym 2020/2021 wynosi:
1) Benzyna PB95 4,50 zł /litr;
2) Olej napędowy 4,50 zł/litr;
3) LPG 2,00 zł /litr.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Przedstawiono ocenę zasobów
pomocy społecznej dla Gminy
Poświętne za 2019 rok oraz
udzielono jej rekomendacji.
Podano do publicznej
wiadomości.
Dokonano aktualizacji
wartości w planie
uwzględniając zmiany budżetu
gminy w 2020 roku, dokonane
na podstawie zarządzeń Wójta
Gminy.
Ponadto dokonano zmian w
limitach nakładów
inwestycyjnych dot.
planowanych do wykonania
przedsięwzięć oraz dokonano
zmian w planowanych
dotacjach udzielanych z
budżetu gminy w okresie
objętym prognozą.
Poddano do publicznej
wiadomości.
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19

XI/95/2020

zmian w budżecie Gminy
Poświętne na 2020 rok.

20

XII/96/2020

udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Białostockiemu na
realizację zadania
inwestycyjnego na drodze
powiatowej na terenie
Gminy Poświętne:
„Opracowanie
dokumentacji na:
Przebudowę drogi
powiatowej Nr 1562B na
odcinku droga
wojewódzka Nr 681 –
Kamińskie Wiktory
(Gmina Poświętne)”
sprawie zawarcia
porozumienia
dotyczącego
współdziałania Gmin
wchodzących w skład
Aglomeracji Łapy przy
realizacji zadania
polegającego na
wyznaczeniu obszaru i
granicy Aglomeracji Łapy

21

XII/97/2020

22

XII/98/2020

przekazania do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w
Białymstoku skargi
Prokuratora Rejonowego
w Białymstoku wraz z
odpowiedzią na skargę

Dokonano umniejszenia planu
dochodów i wydatków
budżetowych o środki
w wysokości 301 869,00 zł.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Udzielono Powiatowi
Białostockiemu z budżetu
gminy 2020 roku pomocy
finansowej na realizację ww.
zadania w wysokości
35 000,00 zł.
Podano do publicznej
wiadomości.

Przedmiotem porozumienia
będzie współdziałanie Gmin
wymienionych w ust. 1 przy
realizacji zadania
wynikającego z art. 87 ustawy
z Prawo Wodne polegającego
na wyznaczeniu obszaru
i granic aglomeracji Łapy.
Przekazano Burmistrzowi
Gminy Łapy.
Poddano do publicznej
wiadomości
Do przekazania skargi wraz z
odpowiedzią na skargę i
odpisem odpowiedzi oraz do
podejmowania
wszelkich czynności w toku
postępowania i
reprezentowania Rady Gminy
Poświętne przed
Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w
Białymstoku oraz przed
Naczelnym Sądem
Administracyjnym w sprawie
skargi, o której
mowa w § 1, upoważnia się
Wójta Gminy Poświętne.
Poddano do publicznej
wiadomości.
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23

XII/99/2020

24

25

02.10.2020

zmieniającej uchwałę 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 nazwami:
„Stypendium Naukowe
Wójta Gminy Poświętne”
i „Stypendium Sportowe
Wójta Gminy Poświętne”

XII/100/2020

zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa
drogowego drogi gminnej

XII/101/2020

zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata
2020-2023

Dokonano zmiany Gminy 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 nazwami:
„Stypendium Naukowe Wójta
Gminy Poświętne” i
„Stypendium
Sportowe Wójta Gminy
Poświętne”.
Przekazano dla Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Poświętnem.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Zgodnie z obowiązującym
obecnie art. 40 ust. 5 ustawy o
drogach publicznych opłata za
umieszczenie w pasie
drogowym lub na drogowym
obiekcie inżynierskim przez
okres krótszy niż
rok, obliczana jest
proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia urządzenia w
pasie drogowym lub
na drogowym obiekcie
inżynierskim.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Dokonano aktualizacji planu
uwzględniając zmiany budżetu
gminy w 2020 roku.
Zwiększono limit nakładów
inwestycyjnych na
przedsięwzięcie: „Budowa
świetlicy w Kamińskich
Jaskach i „budowa świetlicy w
Lizie Starej” oraz
wprowadzono nowe
przedsięwzięcie „Przebudowa i
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XII/102/2020

zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

XIII/103/2020

zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

28

XIII/104/2020

29

XIII/105/2020

określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości
zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie
Gminy Poświętne

26

27

30
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29.10.2020
17.12.2020

XIII/106/2020

obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego
na 2021 rok

rozbudowa stacji uzdatniana
wody w Brzozowie Starym”.
W 2021 r. zabezpieczono
środki na budowę
przydomowych oczyszczalni.
W 2023 roku zaplanowano
udzielenie pomocy Finansowej
Powiatowi Białostockiemu na
przebudowę drogi powiatowej
Nr 1564B Dzierżki-Brzozowo
- Solniki.
Poddano do publicznej
wiadomości.
Dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków
budżetowych o środki
w wysokości 561 701,00 zł.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Dokonano zwiększenia planu
dochodów i wydatków
budżetowych o środki
w wysokości 344 069,00 zł.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Uchwalono stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące
na terenie Gminy Poświętne.
Uchwalono zwolnienia z
podatku od nieruchomości:
- budynki lub ich części oraz
grunty wykorzystywane do
celów ochrony
przeciwpożarowej w
rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie przeciwpożarowej,
- budynki mieszkalne lub ich
części położone na gruntach
gospodarstw rolnych w
rozumieniu przepisów ustawy
o podatku rolnym.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Rada Gminy obniżyła średnią
cenę skupu żyta, ustaloną na
podstawie komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu
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XIII/107/2020

wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej
opłaty

Statystycznego z dnia 19
października 2020 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy
2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982)
z kwoty 58,55 zł za 1dt do
kwoty 54,36 zł za 1dt,
przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku rolnego na
2021 rok na obszarze Gminy
Poświętne.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Rada Gminy uchwaliła:
1.miesięczną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi 30,00 zł
za jednego mieszkańca w
przypadku, gdy odpady są
zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
2. W przypadku, gdy
właściciel nieruchomości nie
wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w
sposób selektywny, ustala się
miesięczną stawkę opłaty
podwyższonej w wysokości
60,00 zł za jednego
mieszkańca.
3. Zwalnia się z części opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku
przydomowym w wysokości
5,00 zł miesięcznie za jednego
mieszkańca, proporcjonalnie
do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw
domowych.
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XIII/108/2020

uchwalenia „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 2021 rok
zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata
2020-2023

33

XIV/109/2020

34

XIV/110/2020

zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
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XIV/111/2020

uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata
2021-2024

36
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XIV/112/2020

uchwalenia budżetu
Gminy Poświętne na 2021
rok

Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Przekazano dyrektorom i
kierownikom gminnych
jednostek organizacyjnych w
zakresie współpracy z
organizacjami.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.

Dokonano aktualizacji
uwzględniając zmiany budżetu
gminy w 2020 roku, dokonane
na podstawie zarządzeń Wójta
Gminy.
Na wniosek Urzędu
Marszałkowskiego Woj.
Podlaskiego pismem
informującym o przesunięciu
realizacji projektu pn.:
Podniesienie kompetencji
cyfrowych wśród uczniów i
nauczycieli województwa
podlaskiego,
współfinansowanego ze
środków RPOWP na lata
2014-2020 z 2020 r. na 2021 r.
Zmniejszono plan dochodów i
wydatków budżetowych
o środki w wysokości
150 902,00 zł
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości
WPF na 2020-2023 r.
przekazano Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w
Białymstoku. Skład
Orzekający RIO pozytywnie
zaopiniował projekt WPF na
2020-2023 r.
Poddano do publicznej
wiadomości.
Uchwalono budżet na 2021 r.
przekazano Regionalnej Izbie
Obrachunkowej. Skład
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XIV/113/2020
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XIV/114/2020
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XIV/115/2020

40

XIV/116/2020

41

XIV/117/2020

zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia zasad
udzielania z budżetu
gminy dotacji na
dofinansowanie budowy
indywidualnych
przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Poświętne
planu dofinansowania
form doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania
opłat oraz specjalności
i formy kształcenia
nauczycieli, na które
dofinansowanie jest
przyznawane w 2021 roku

Orzekający RIO pozytywnie
zaopiniował projekt budżetu
na 2021 r.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości
Dostosowano uchwałę do
obowiązujących przepisów
oraz ustalono termin
obowiązywania do dnia 31
grudnia 2024 r.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Przekazano dla Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Poświętnem.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.

uchwalenia „Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy
Poświętne na 2021 rok”
upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Poświętnem do
prowadzenia postępowań
oraz wydawania decyzji
administracyjnych w
sprawach z zakresu
świadczeń pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie
Gminy Poświętne

Uchwała została
przedstawiona Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych do
stosowania w 2021 r.
Poddano do publicznej
wiadomości.

uchwalenia Regulaminu
udzielania pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów

Przekazana dla Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poświętnem.

Przekazana dla Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poświętnem.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
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zamieszkałych na terenie
Gminy Poświętne

42

XIV/118/2020

Źródło: opracowanie własne.

130

wysokości opłaty za wpis
do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych

Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.
Uchwalono opłatę za wpis do
rejestru żłobków i klubów
dziecięcych w wysokości
100,00 zł.
Przekazana dla Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poświętnem.
Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz poddano do
publicznej wiadomości.

