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Informacja o wykonaniu budżetu za 2018 r.

Planowany budżet gminy na rok 2018 kształtował się następująco:

dochody budżetu 25 441 321 zł, 

wydatki budżetu 27 501 627 zł, 

deficyt budżetowy 2 060 306 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2 060 306 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 2 060 306 zł miał być pokryty 

przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 060 306 zł.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej  umożliwiło zaciągnięcie 

pożyczki  w mniejszej wysokości tj. w kwocie 1 717 169 zł. 

Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 2 583 931 zł. 



Informacja o wykonaniu budżetu za 2018 r.

Na koniec roku 2018 budżet gminy przedstawiał się następująco:

dochody budżetu  

 plan – 25 441 321 zł.

wykonanie - 26 247 118,50 zł.

wydatki budżetu 

 plan – 27 501 627 zł.

wykonanie – 26 106 762,60 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1 906 418,86 zł.

Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł 9,84 %

przy dopuszczalnym 60 %  limicie określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych. 
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Strukturę procentową osiągniętych dochodów w 2018 r. 

przedstawia poniższy wykres:



na dzień 31.12.2014 r. 43 040 373,10 zł.

na dzień 31.12.2018 r. 66 631 859,40 zł.

wzrost o 23 591 486,30 zł.

Stan środków trwałych:



Majątek gminy:

na dzień 16.11.2014 r., tj. na początek kadencji wynosił 

52 185 614,66 zł.

na dzień 16.11.2018 r., tj. na koniec kadencji wynosi

78 050 567,69 zł. 

Wzrost o 25 864 953,03 zł.



Wykorzystanie środków w latach 2015-2018

Realizowane zadania
Środki własne

Gminy Brańsk

Środki ze źródeł 

zewnętrznych

Całkowita wartość 

inwestycji

Inwestycje drogowe 7.930.404,00 zł 11.136.288,44 zł 19.066.692,44 zł

Inwestycje OZE 3.680.277,19 zł 10.979.056,78 zł 14.659.333,97 zł

Inwestycje rozpoczęte 

w 2018 roku
3.117.011,70 zł 2.618.029,66 zł 5.735.041,36 zł

Inwestycje oświatowe 60.233,97 zł 708.935,04 zł 769.169,01 zł

Zakup sprzętu OSP 291.614,00 zł 445.699,00 zł 737.313,00 zł

RAZEM 15.079.540,86 zł 25.888.008,92 zł 40.967.549,78 zł



Wykonane inwestycje drogowe



Drogi gminne:

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 91 w miejscowości 

Poletyły

o długości 415 m. Całkowita wartość inwestycji to 292 502,88 zł 

zrealizowana 

ze środków własnych Gminy Brańsk. 



Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej 
Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50. Inwestycja 
dofinansowana w ramach programu wieloletniego pn.: Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój w wysokości  do 50 % kosztów 
kwalifikowanych, tj. 447 117,50 zł, wartość środków własnych Gminy 
Brańsk to 450 118,72 zł. 



Drogi powiatowe:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 w kierunku m. Popławy o długości 0.98 km

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 267 318,47 zł. w tym:

- udział Gminy Brańsk – 133 659,23 zł.

- udział Powiatu Bielskiego – 133 659,24 zł. 



Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 
1694B Brańsk – Popławy – Holonki na odcinku o 
długości 980 m.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 294 373,75 zł w tym:

- udział Gminy Brańsk – 147 186,87 zł,

- udział Powiatu Bielskiego – 147 186,88 zł



Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma

– do drogi powiatowej Nr 1570B
Długość zmodernizowanego odcinka drogi 1670 m.
Całkowita wartość inwestycji drogi wyniosła  221 867,50 zł, w tym:
- udział Gminy Brańsk: 155 307,25 zł,
- udział Powiatu Bielskiego: 66 560,25 zł



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej 
Nr 681 Popławy – Puchały Stare – granica powiatu.                                 
Długość przebudowanego odcinka drogi 3296 m.
Całkowita wartość inwestycji drogi wyniosła  5 784 110,56 zł, w tym:
- udział Gminy Brańsk: 1 453 919,47 zł
- udział Powiatu Bielskiego: 1 453 919,47 zł
- udział Województwa Podlaskiego: 2 876 271,62 zł



Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo

Rozpoczęcie w 2018 r. projektu pn. „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania w 
miejscowości Brzeźnica, Domanowo”. Inwestycja dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 

Przewidywany całkowity koszt inwestycji wyniesie 4 218 408,00 zł, w tym:

- SUW w m. Brzeźnica: 2 475 498,00 zł

- SUW w m. Domanowo: 1 742 910,00 zł

Kwota dofinansowania w wysokości 1 999 999,99 zł. 

Planowany termin zakończenia prac budowlanych SUW w m. Brzeźnica marzec 2019 r., 
zaś SUW w m. Domanowo luty 2019 r.
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Brańsk

Zakończenie zadania realizowanego w latach 2013-2015. 

Zakres inwestycji:
- łączna ilość wybudowanych mechaniczno-biologicznych przydomowych 

oczyszczalni ścieków  na terenie prywatnym mieszkańców 173 szt. oraz 11 
szt. oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej  (szkoły, 
świetlice).

- w tym w 2015 r. wybudowano 45 szt. mechaniczno-biologicznych 
przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych posesjach oraz 7 szt. 
oczyszczalni przy budynkach użyteczności publicznej. 

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość zadania: 2 091 559,19 zł.

Wartość dofinansowania:  1 229 282,00 zł.



Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Brańsk

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Puchały Stare

Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2014 r. Inwestycja dofinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-
2013. Zadanie obejmowało:

• rozbudowę świetlicy o pomieszczenia łazienki i przedsionka, 

• wymianie pokrycie dachowego i  stolarki okiennej, 

• docieplenie i wykonaniu elewacji budynku, 

• utwardzenie placu przed świetlicą kostką brukową oraz wykonaniu podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych. 

Całkowita wartość inwestycji: 174 777,40 zł.

Wartość dofinansowania: 49 400,00 zł. 



Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźnica

Zadanie obejmowało:

• wymianę pokrycia dachowego

• wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej

• wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz łazienek

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Wartość wykonanych prac: 121 049,22 zł

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronka

Zadanie obejmowało: 

• wymianę pokrycia dachowego

• wymianę stolarki okiennej 

Wartość wykonanych prac: 36 975,00 zł



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne

Inwestycja została dofinansowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność’’ z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Zadanie obejmowało budowę budynku wolnostojącego,
jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o wymiarach 16,00 x 8,00 m
z dwuspadowym dachem, utwardzenie działki przed budynkiem,
ogrodzenie terenu.

Całkowita wartość inwestycji: 341 331,92 zł.

Wartość dofinansowania: 204 417,00 zł. 



Realizacja funduszu sołeckiego oraz innych prac wykonanych 
przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Gminy Brańsk w okręgach wyborczych
W LATACH 2014-2018 ZREALIZOWANO NIŻEJ WYMIENIONE 

ZADANIA:

Okręg 1 Bronka (20 102,51 zł) , Kalnica (23 761,66 zł),

Kiersnówek/Majorowizna (19 058,39 zł):

W ramach funduszu sołeckiego:

w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bronka wylano posadzki, wykonano

nową elektrykę, podłączono wodę, wyremontowano pomieszczenia wewnątrz,

wstawiono parapety; za pozostałe środki z funduszu sołeckiego wsi Bronka

zakupiono kruszywo łamane wykorzystane do bieżącej konserwacji dróg; przy

budynku świetlicy wiejskiej w Kalnicy zamontowano bezodpływowy zbiornik

na nieczystości ciekłe, zakupiono kuchenkę gazową, chłodziarko – zamrażarkę,

czajnik, profesjonalny odkurzacz oraz grzejnik konwektorowy; z funduszu

sołeckiego wsi Kalnica zakupiono rury przepustowe do naprawy wjazdów przy

drogach gminnych; w m. Kiersnówek wykonano odwodnienie poprzez ułożenie

korytek ściekowych;



w ramach bieżącego utrzymania:

w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bronka zamontowano oświetlenie

oraz armaturę łazienkową, przy budynku zamontowano bezodpływowy

zbiornik na nieczystości ciekłe; w m. Majorowizna zamontowano

oświetlenie uliczne; wykonano i zamontowano nową tablicę ogłoszeń we

wsi Majorowizna; wykonano i ustawiono przystanki szkolne z

zadaszeniem dzieciom dowożonym do szkół w m. Kalnica i m. Bronka;

oczyszczono i pomalowano drewnianą elewację budynku GOUK w

Kalnicy, uzupełniono ubytki schodów wejściowych oraz pomalowano

balustrady, wewnątrz budynku pomalowano ściany, zakonserwowano

glazurę i terakotę oraz wymieniono armaturę w toaletach, wymieniono

drewniane ogrodzenie terenu GOUK w Kalnicy; oczyszczono i

pomalowano metalowe elementy tamy przy zbiorniku wodnym małej

retencji wodnej Otapy – Kiersnówek, wykoszono dno zbiornika

wodnego oraz dwa razy do roku koszono skarpy zbiornika wodnego; w

ramach bieżącego remontu wykonano nakładkę na powstałe ubytki z

warstwy 3PU na drodze gminnej od granicy miasta Brańsk w stronę m.

Kiersnówek.



Okręg 2     Dębowo (14 054,32 zł), Kadłubówka (20 406,00 zł), Koszewo (18 838,35 zł) , Nowosady 
(13 902,08 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

wymieniono pokrycie dachowe i orynnowanie na budynku świetlicy wiejskiej w Dębowie, a także wycyklinowano i 

pomalowano podłogę oraz zakupiono i wymieniono drzwi wejściowe na salę;

w świetlicy wiejskiej w Kadłubówce na ścianach wewnętrznych ułożono szalówkę a całość polakierowano. 

Wycyklinowano drewnianą podłogę i zakonserwowano olejem. Dodatkowo świetlicę wyposażono w kosę spalinową, 

karnisze oraz firany; wykonano remont remizy w Koszewie polegający na: demontażu drewnianej podłogi, 

rozprowadzeniu przyłączy wodno – kanalizacyjnych, wylaniu chudego betonu oraz posadzki, na którą ułożono terakotę, 

wykonaniu podwieszanego sufitu, wyrównaniu ścian płytą kartonowo – gipsową, wymianie instalacji elektrycznej, 

wymianie rozdzielni elektrycznej, zamontowaniu oświetlenia;

wykonano i ustawiono przystanek szkolny z zadaszeniem dzieciom dowożonym do szkół w m. Koszewo;

z funduszu sołeckiego wsi Nowosady zakupiono rury przepustowe do naprawy wjazdów przy drogach gminnych;

w ramach bieżącego utrzymania: 

wykonano i zamontowano nową tablicę ogłoszeń we wsi Dębowo.



Okręg 3     Chojewo (28 466,34 zł), Kiersnowo (19 592,70 zł), Pace (14 531,72 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

na palcu remizy OSP Chojewo ułożono kostkę pod altanę, zakupiono altanę ogrodową wraz z grillem 
ogrodowym, wykonano ogrodzenie panelowe działki; świetlicę wiejską w miejscowości Chojewo doposażono 
w grzejniki elektryczne; we wsi Kiersnowo wykonano remont świetlicy polegający na ułożeniu glazury na 
ścianach w łazience oraz zamontowaniu armatury łazienkowej;  wznowiono znaki graniczne działki gminnej nr 
298/2 położonej we wsi Kiersnowo przeznaczonej pod plac zabaw, a następnie wykonano ogrodzenie 
panelowe, wymieniono przepust na ww. działkę; utwardzono wjazdy na posesję we wsi Pace;

w ramach bieżącego utrzymania: 

w świetlicy wiejskiej we wsi Kiersnowo zdemontowano starą podłogę, wylano posadzki i ułożono terakotę, 
zamontowano drzwi szt. 2; zakończono prace elektryczne, zamontowano oświetlenie; wykonano bieżącą 
konserwację drogi gminnej Chojewo - Truski wraz z oczyszczeniem rowów i wymianą przepustów na odcinku 
2,5 km;  wykonano i ustawiono przystanek szkolny z zadaszeniem dzieciom dowożonym do szkół w m. 
Chojewo; wyremontowano pomieszczenie klasowe oraz wymieniono pokrycie dachowe budynku Szkoły 
Podstawowej we wsi Chojewo, zakupiono materiał na wykonanie elewacji szkoły, którą w znacznej części 
zrealizowano. Ze względu na okres zimowy dalsza kontynuacja zadania nastąpi w 2019 r. 



Okręg 4 Burchaty (15 984,53 zł),Holonki (22 430,10 zł),Klichy (25 821,35 zł),

Widźgowo (17 361,62 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

w remizie we wsi Holonki wykonano remont dwóch pomieszczeń: wylano posadzkę, ułożono terakotę i 
glazurę, pomalowano sufity, zakończono prace elektryczne i oświetleniowe, zamontowano armaturę 
łazienkową, doposażono remizę w kuchenkę gazową oraz piekarnik; w remizie we wsi Klichy wykonano 
remont górnej kondygnacji; w m. Widźgowo zagospodarowano działkę wiejską poprzez podniesienie terenu i 
jego wyrównanie, ułożenie kostki wraz z montażem altany ogrodowej; za pozostałe środki z funduszu 
sołeckiego wsi Holonki, wsi Widźgowo, wsi Klichy oraz wsi Burchaty zakupiono kruszywo łamane oraz 
naturalne wykorzystane do bieżącej konserwacji dróg;

w ramach bieżącego utrzymania: 

ułożono chodnik z kostki brukowej przed remizą we wsi Klichy; wykonano i zamontowano nową tablicę 
ogłoszeń we wsi Widźgowo; wyremontowano pomieszczenia klasowe szt. 2 w Szkole Podstawowej w 
Holonkach oraz pomalowano ogrodzenie przy szkole. 



Okręg 5    Oleksin (28 639,45 zł), Puchały Stare (18 853,76 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

wymieniono pokrycie dachowe oraz orynnowanie budynku remizy we wsi Oleksin; wykonano ogrodzenie 
świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare; z funduszu sołeckiego wsi Puchały Stare zakupiono kruszywo 
łamane wykorzystane do bieżącej konserwacji dróg;

w ramach bieżącego utrzymania: 

utwardzono drogę dojazdową do budynku remizy we wsi Oleksin oraz plac przed remizą; wewnątrz 
budynku w pomieszczeniu kuchennym ułożono terakotę; wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi 
wejściowe; zamontowano bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe przy budynku remizy.



Okręg 6   Płonowo (15 141,76 zł),Puchały Nowe (15 711,77 zł),

Szmurły (28 686,39 zł),Spieszyn (18 857,89 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

wykonano kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w m. Szmurły a 
także ogrodzono staw położony przy budynku; w świetlicy wiejskiej w 
m. Spieszyn wydzielono pomieszczenie łazienki w którym ułożono 
glazurę oraz terakotę a także zamontowano armaturę łazienkową, 
odremontowano pomieszczenie kuchenne do którego zakupiono meble 
kuchenne wraz wyposażeniem AGD (tj. kuchenka gazowo – elektryczna, 
okap, czajnik). Ściany na dużej sali pokryto tynkiem mozaikowym, 
zamontowano drzwi szt. 2, wymieniono siatkę w ogrodzeniu wokół 
świetlicy, odmalowano istniejące słupki i bramę; we wsi Płonowo 
oczyszczono staw, a teren wokół niego zasiano trawą oraz wykonano 
drewniane ogrodzenie, wymieniono pokrycie dachow

e oraz orynnowanie budynku świetlicy wiejskiej w Puchałach Nowych, 

w ramach bieżącego utrzymania:

zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w m. Spieszyn na 
boisko do gry w piłkę nożną; w ramach remontu świetlicy we wsi 
Puchały Nowe wydzielono pomieszczenia łazienkę i szatnię, które 
częściowo wyremontowano; wykonano i ustawiono przystanek szkolny z 
zadaszeniem dzieciom dowożonym do szkół w m. Szmurły.



Remiza  Szmurły -

wyremontowano pomieszczenia



Okręg 7 Popławy (38 434,78 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

wykonano gruntowny remont wewnątrz świetlicy wiejskiej oraz odmalowano elewację, utwardzono 
plac z kostki brukowej; z funduszu sołeckiego wsi Popławy zakupiono kruszywo łamane 
wykorzystane do bieżącej konserwacji dróg;

w ramach bieżącego utrzymania:

wykonano i zamontowano ogrodzenie przy remizie przy udziale finansowym mieszkańców wsi.



Okręg 8   Brzeźnica (21 312,68 zł), Lubieszcze (23 304,24 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

utwardzono plac kostką brukową przed remizą we wsi Lubieszcze, wykonano ogrodzenie panelowe placu, 
remizę doposażono w telewizor; we wsi Brzeźnica wykonano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej, 
zamontowano zbiornik bezodpływowy przy budynku świetlicy oraz zakupiono kostkę brukową do 
utwardzenia podjazdu przed budynkiem świetlicy;

w ramach bieżącego utrzymania:

przez wieś Lubieszcze ułożono chodnik oraz zjazdy z kostki betonowej po obu stronach grogi gminnej przez 
wieś;  zamontowano zbiornik bezodpływowy przy budynku remizy we wsi Lubieszcze, wykonano
i zamontowano przystanek szkolny z zadaszeniem dzieciom dojeżdżających do szkół w m. Brzeźnica.



Okręg 9      Patoki (29 850,90 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

wymieniono siatkę ogrodzeniową na boisku sportowym; zakupiono meble kuchenne do świetlicy oraz 
zakupiono kosę spalinową, za pozostałe środki z funduszu sołeckiego wsi zakupiono kruszywo 
naturalne wykorzystane do bieżącej konserwacji dróg;

w ramach bieżącego utrzymania:

w budynku magazynku sportowego wykonano elewację zewnętrzną, wymieniono stolarkę okienną i 
drzwi, naprawiono schody wejściowe do budynku; wyremontowano instalację elektryczną oraz 
zakupiono i zamontowano grzejniki elektryczne.



Okręg 10   Domanowo (33 511,78 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

wznowiono znaki graniczne na drogach gminnych w obrębie wsi, poprawiono ich stan poprzez oczyszczenie 
i odkrzaczenie rowów, położenie przepustów oraz nawiezione i wyrównanie dróg kruszywem;  z funduszu 
sołeckiego wsi Domanowo zakupiono kruszywo łamane wykorzystane do bieżącej konserwacji dróg;

w ramach bieżącego utrzymania:

przy Sanktuarium Maryjnym w Domanowie ułożono chodnik z kostki brukowej (kostkę i materiały zakupił 
Bank Spółdzielczy w Brańsku); pomalowano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej.



Okręg 11     Mień (41 674,27 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

ułożono parking oraz wjazd z kostki brukowej przed boiskiem szkolnym; zakupiono wał na potrzeby 
mieszkańców wsi; wykonano remont budynku po byłej zlewni mleka wykorzystywany jako magazyn dla 
OSP; utwardzono plac przed remizą;

w ramach bieżącego utrzymania:

w Szkole Podstawowej w Mniu wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi. W ramach realizowanych prac 
odnowiono Salę komputerową; wykonano i zamontowano przystanek szkolny z zadaszeniem dzieciom 
dojeżdżających do szkół; wykonano i zamontowano wiaty z zadaszeniem szt. 2 ustawione na boisku 
szkolnym we wsi; poddano renowacji boisko szkolne polegające na podsianiu trawą oraz zniwelowaniu, 
wyrównaniu ubytków; przeniesiono w nowe miejsce istniejące ogrodzenie z siatki oraz wykonano i 
zamontowano bramę suwaną wjazdową na teren boiska szkolnego; ułożono część chodnika oraz zjazdy z 
kostki brukowej.



Okręg 12     Glinnik (22 237,69 zł), Pruszaka Stara (18 601,29 zł), 

Pruszaka – Baranki (16 285,53 zł), Pietraszki (18 813,85 zł), Zanie (14 171,11 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

w remizie w m. Glinnik dobudowano pomieszczenia gospodarcze (kuchnia, toaleta, szatnia) i zakończono ich 
remont; wykonano renowację zbiornika wodnego w m. Glinnik; z funduszu sołeckiego wsi Pruszaka –
Baranki oraz wsi Pruszaka Stara zakupiono płyty z wełny mineralnej do wykonania dachu na świetlicy 
wiejskiej we wsi Pruszanka Stara; ułożono chodnik i zjazdy z kostki brukowej na posesję w m. Pietraszki; z 
funduszu sołeckiego wsi Zanie zakupiono kruszywo łamane wykorzystane do bieżącej konserwacji dróg;

w ramach bieżącego utrzymania:

wykonano i ustawiono przystanki szkolne z zadaszeniem dzieciom dowożonym do szkół w m. Pruszanka -
Baranki i m. Pruszanka Stara; wycięto drzewa oraz uporządkowano teren wokół świetlicy wiejskiej w m. 
Pruszanka Stara; zmodernizowano oświetlenie uliczne w m. Pietraszki i w m. Glinnik; wykonano i 
zamontowano nową tablicę ogłoszeń we wsi Pruszanka Stara.



Okręg 13   Ferma (16 791,60 zł), Kiewłaki (16 855,54 zł), Ściony (15 732,51 zł), 

Markowo – (20 115, 78 zł), sołectwo Pasieka (13 984,73 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

utwardzono pobocza przy drodze gminnej, wymieniono przepusty oraz utwardzono kostką brukową wjazdy 
na posesję w sołectwie Pasieka, wykonano ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej pod plac zabaw i 
boisko sportowe w Markowie; wznowiono znaki graniczne działek stanowiące dojazdowe drogi gminne w 
obrębie wsi Markowo; z funduszu sołeckiego wsi Ferma, wsi Kiewłaki oraz wsi Ściony zakupiono kruszywo 
łamane wykorzystane do bieżącej konserwacji dróg;

w ramach bieżącego utrzymania:

wykonano i ustawiono przystanki szkolne z zadaszeniem dzieciom dowożonym do szkół w m. Pasieka, m. 
Ferma i m Ściony; wykonano oświetlenie uliczne w sołectwie Pasieka; odmalowano przystanek szkolny w m. 
Kiewłaki, wyremontowano częściowo chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Kiewłaki.



Okręg 14     Olędzkie (20 796,66 zł), Olszewek (15 591,37 zł), Olszewo (15 740,00 zł), 

Świrydy (24 178,99 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

wyremontowano przepusty szt. 2 położone przy drodze gminnej we wsi Olędzkie; we wsi Olszewek 
postawiono altanę nad stawem wiejskim oraz wykonano ogrodzenie panelowe działki; ułożono chodnik i 
zjazdy z kostki brukowej na posesję w m. Olszewo; w remizie Świrydy wykonano kompleksowy remont 
parteru oraz zakupiono i zamontowano drzwi garażowe do OSP; remizę doposażono w kuchenkę gazowo –
elektryczną oraz okap;

w ramach bieżącego utrzymania:

utwardzono kostką brukową wyremontowane przepusty szt. 2 położone przy drodze gminnej we wsi Olędzkie; 
w remizie Świrydy ocieplono wełną mineralną skosy nad nowo zamontowanymi drzwiami; wycięto i 
uporządkowano zakrzaczenie przy pomniku we wsi Olszewo. 



Okręg 15  Poletyły (18 785,62 zł), Załuskie Kościelne (20 222,90 zł), 

Załuskie Koronne (18 714,21 zł):

W ramach funduszu sołeckiego: 

wymieniono pokrycie dachowe, orynnowanie w świetlicy wiejskiej w Poletyłach; wymieniono pokrycie 
dachowe, orynnowanie oraz odmalowano drewnianą elewację w świetlicy wiejskiej w Załuskich 
Kościelnych; przeniesiono przyłącze elektryczne z rozburzonego budynku świetlicy we wsi Załuskie 
Koronne oraz wylano fundament pod nowy budynek świetlicy;  

w ramach bieżącego utrzymania:

we wsi Poletyły ułożono chodnik do świetlicy, odmalowano kapliczkę, wokół której ułożono chodnik z 
kostki betonowej. 



W 2018 ROKU ZREALIZOWANO:

Sołectwa wsi Bronka, Brzeźnica, Burchaty, Chojewo, Dębowo, 
Domanowo, Ferma, Glinnik, Holonki, Kadłubówka, Kalnica, Kiersnowo, 
Kiersnówek/Majorowizna, Kiewłaki, Klichy, Koszewo, Lubieszcze, 
Markowo, Nowosady, Oleksin, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Pace, Pasieka, 
Patoki, Pietraszki, Płonowo, Poletyły, Popławy, Pruszanka Baranki, 
Pruszanka Stara, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Ściony, 
Świrydy, Widźgowo, Załuskie Koronne, Załuskie Kościelne, Zanie 
przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na zakup ciągnika rolniczego wraz 
z osprzętem. Gmina w ramach przetargu udzieliła zamówienia firmie 
PRIMATOR Henryk Kraszewski Barbara Kraszewska z Czyżewa. Zgodnie z 
przedłożoną przez firmę ofertą zakupiono następujące maszyny:

- Ciągnik rolniczy New Holland T7. 165 S 

- Ładowacz czołowy Hydrometal Ostrów Mazowiecka AT-50, w którego 
skład wchodzi: łyżka do materiałów sypkich, paleciak, pług śnieżny 3 m, 

- Przyczepa rolnicza dwuosiowa METAL-FACH Sokółka T 711/3 o 
ładowności 12T 

- Kosiarka wysięgnikowa Rolmex-Misiuda KR600Z + GH120 

Wartość zakupionych i dostarczonych maszyn to 528 900 zł brutto (środki z 
funduszy sołeckich 508 961,33 zł, środki własne gminy 19 938,67 zł).



Natomiast Sołectwo wsi Mień środki z funduszu sołeckiego przeznaczyło na remont pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej. W związku z powyższym Gmina Brańsk zrealizowała zadanie pn. „Zakup 
materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Mień i dostawa mebli kuchennych z wyposażeniem”
współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy 
wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego. 
Realizacja przedsięwzięcia polega na zakupie materiałów do remontu pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej 
tj. sali świetlicy oraz kuchni. W pomieszczeniach wyłożono terakotą posadzki, odmalowano na biało sufity. Na 
ścianach położono tynk mozaikowy. W pomieszczeniu kuchennym ocieplono ściany, ułożono glazurę, 
wymieniono oprawy oświetleniowe, zakupiono i zamontowano okno oraz dwoje drzwi. Wyposażono kuchnię w 
nowe meble oraz sprzęt AGD tj. lodówkę, piekarnik elektryczny. Zamontowano nowy zlewozmywak z kranem. 
Źródła finansowania przedsięwzięcia: fundusz sołecki w wysokości 24 617,00 zł, dofinansowanie  z budżetu 
województwa 9 999,00 zł.

Ponadto wspólnym działaniem dla wszystkich miejscowości było:

- uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych: zakupiono brakujące znaki oraz tabliczki informacyjne 
kierujące do posesji oddalonych od głównych dróg, które następnie ustawiono na terenie gminy;

- wykonywano bieżącą konserwację dróg gminnych polegającą na nawożeniu kruszywem, równaniu, które trwa 
przez cały rok oraz na dwukrotnym w ciągu roku koszeniu poboczy dróg gminnych.

Większość prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz prac wykonanych w ramach bieżącego 
utrzymania zostały wykonane przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Brańsk, przy użyciu gminnego sprzętu.



Bieżące utrzymanie 

Koszenie poboczy dróg

Koszenie zbiornika wodnego Otapy-Kiersnówek



Wyremontowana  

świetlica wiejska we wsi Mień



Realizowane projekty z zakresu oświaty
Inwestycje oświatowe zrealizowane w roku 2018 wyniosły łącznie 100 955,22 zł, z czego 73 808,67 zł
pozyskano ze środków zewnętrznych, natomiast wkład własny Gminy Brańsk wyniósł 27 146,55 zł.
W ramach pozyskanych środków zrealizowano:

• Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” – dzięki zajęciom na basenie dzieci z klas I-III
szkół podstawowych nabyli umiejętności pływania

• Program upowszechniający sporty zimowe „Czas na łyżwy” – młodzież dzięki wyjazdom na lodowisko
opanowała umiejętność jazdy na łyżwach

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Domanowie
zakupiono nowości wydawnicze

• Program „Aktywna Tablica” – zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Chojewie

• Projekt „Zdobycie wiedzy kluczem do sukcesu” - zajęcia dodatkowe dla uczniów w celu podnoszenia
kompetencji i wyrównywania braków oraz program stypendialny (2017 – 2019)

• Zwiększenie kwot części oświatowej subwencji Ogólnej z 0,4 % rezerwy – wyposażenie szkół w
nowoczesne pomoce dydaktyczne



Tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne w szkołach 



Wydarzenia współtworzące Naszą Gminną społeczność:

Styczeń – spotkania opłatkowe

Marzec – Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”

Maj – Obchody uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 
oraz rocznica bitwy pod Bodakami



Czerwiec 

– Festyn Rodzinny

Wrzesień - rocznica bitwy 
pod Domanowem i pod Olszewem

Listopad - obchody rocznicy                                   
odzyskania przez Polskę niepodległości



Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

Na zakup wyposażenia przeciw pożarowego w latach 2014-2018 przeznaczono łącznie kwotę 
737 313,00 zł,  z czego dotacje wynosiły 445 699,00 zł natomiast wkład własny Gminy Brańsk 
wyniósł 291 614,00 zł. W ramach pozyskanych środków zrealizowano:

• zakup samochodu bojowego dla OSP Świrydy

• zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Holonki i OSP Lubieszcze

• remont strażnicy we wsi Lubieszcze

• zakup agregatów prądotwórczych (6 szt)

• zakup mundurów, odzieży strażackiej oraz wyposażenia (ponad 100 kpl mundurów wyjściowych i 
koszarowych oraz  50 par obuwia, 20 par rękawic i 38 hełmów)

• zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mień

• zakup motopomp (4 szt)

• inne drobne wyposażenie (drabiny, węże, topory, piły, pompy  itp.)



Wykaz zakupionego sprzętu dla jednostek OSP

Nazwa jednostki OSP Zakupiony sprzęt Wartość

Oleksin Buty strażackie; hełmy; mundury wyjściowe, czapki, dystynkcje; mundury koszarowe 11 491,00

Popławy Topór; hełmy z latarką; wąż tłoczony; agregat prądotwórczy; maszt oświetleniowy; 

rękawice ochronne; drabina samochodowa
16 297,00

Koszewo Prądownica; węże; rozdzielacz kulowy; mundury wyjściowe, czapki, dystynkcje; 

mundur młodzieżowy, koszule; rękawice specjalne, buty, zakup wyposażenia 

przeciwpożarowego 

17 600,00

Mień Węże ssawne; pilarka; sprzęt ratowniczy m.in. rozpieracz, hydrauliczne nożyce, 

agregat, zestaw węży hydraulicznych; buty, kominiarki; rękawice; piły; hełmy, 

mundury wyjściowe i koszarowe, koszule

106 051,00

Domanowo Węże; Mundury wyjściowe, koszule; Gaśnice; latarki; buty, drabina nasadkowa, 

motopompy; 
44 549,00

Holonki Buty; wąż tłoczony; Samochód Renault S110; mundury wyjściowe, pilarki do drewna 113 005,00

Klichy Agregat prądotwórczy; maszt oświetleniowy, mundury wyjściowe i koszarowe, wąż 

tłoczony; pilarka do drewna, drabina samochodowa
20 457,00

Chojewo Drabina przenośna; prądownica pianowa; wąż tłoczony; bramy; maszt oświetleniowy, 

motopompa pływająca, buty; mundury koszarowe i wyjściowe; agregat prądotwórczy, 

piła motorowa do drewna

35 301,00



Nazwa jednostki 

OSP

Zakupiony sprzęt Wartość

Kiersnowo Węże; drabina pożarnicza; maszt oświetleniowy; mundury specjalne; agregat 

prądotwórczy; mundury wyjściowe i koszarowe; smok ssawny do motopompy

18 606,00

Lubieszcze Prądownica pianowa; radiotelefon samochodowy; węże; drabina pożarnicza; grzejnik; 

hełmy; samochód ratowniczo-gaśniczy Renault M210, motopompa, buty pożarnicze 

specjalne

110 748,00

Glinnik Topór; hełmy; Prądownica pianowa; Mundury wyjściowe i koszarowe; buty; agregat 

prądotwórczy; pilarka do drewna; rozdzielacz kulowy, prądownica

30 433,00

Szmurły Kominiarki; pilarki do drewna; mundury specjalne ochronne; motopompa; koszule; 

prądownica; buty; drabina przenośna; hełmy; węże ssawne; tor przeszkód; wyposażenie 

przeciwpożarowe, torba medyczna

72 505,00

Świrydy agregat prądotwórczy; wąż tłoczny; mundur wyjściowy i koszarowy; samochód 

ratowniczo-gaśniczy MAN; ubrania ochronne specjalne; flary, bosak; koszule

162 264,00

Razem wartość sprzętu zakupionego na rzecz OSP 759 307,00 zł.



Agregat prądotwórczy zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego

z Województwa Podlaskiego



Zakup sprzętu przeciwpożarowego 
z dofinansowania otrzymanego z MSWiA



Zaprzysiężenie 
Wójta Gminy Brańsk

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła
się I sesja nowo wybranej Rady Gminy
Brańsk oraz zaprzysiężenie Wójta Gminy
Brańsk na nową kadencję. Wygrane
wybory to wyraz ogromnego zaufania ale
także zobowiązanie, aby w dalszym ciągu
realizować potrzeby i oczekiwania Naszej
gminnej społeczności.

Dziękuję za wasze głosy. 

Zarządzać a nie rządzić razem 
możemy więcej.



Plany na przyszłość 

Szanowni Państwo, wiele zadań udało się wykonać wiele jeszcze 
przed nami razem możemy więcej nowa kadencja to:

 budowa dróg dojazdowych polnych w technologii betonowej;

 doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach i wsparcie finansowe 
młodzieży -programy stypendialne;

 dbałość o dobro organizacji seniorów;

 pozyskanie środków na instalacje OZE dla mieszkańców gminy;

 pomoc mieszkańcom w pozyskaniu środków na wymianę kotłów i 
termomodernizację budynków.



Dziękuję za uwagę

Wójt Gminy Brańsk
ul. Rynek 8

17-120 Brańsk
www.bransk.pl


