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Wykonanie budżetu w 2020 roku

Plan na początku roku Plan na koniec roku Przewidywane 

wykonanie

Dochody 25 907 300 28 279 981 28 359 519

Wydatki 25 823 069 28 212 981 27 468 531

Nadwyżka 84 231 67 000 890 988

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 29.12.2020r. – 1  481 589,40 zł.

Poziom długu w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów wynosi 10,61% przy dopuszczalnym 

limicie określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych – 60%.

Informacja o wykonaniu budżetu za 2020r



ŚRODKI TRWAŁE na dzień 31.12.2014 r.  - 43 040 373 zł

na dzień 31.12.2019 r.  - 73 186 171 zł

na dzień 30.12.2020 r.  - 75 800 569 zł

wzrost 32 760 169 zł

MIENIE GMINY na dzień 31.12.2014 r.  – 52 185 614 zł

na dzień 31.12.2019 r.  – 84 186 021 zł

na dzień 30.12.2020 r.  – 87 689 111 zł

wzrost 35 503 497 zł

Środki trwałe i mienie Gminy Brańsk



Gmina Brańsk to gmina wiejska. Położona w 
województwie podlaskim, powiat bielski. Gmina 

Brańsk liczy 5 887 mieszkańców, czyli 
zamieszkuje ją około 10,0% ludności powiatu. 

Powierzchnia Gmina to 227 km² co stanowi około 
16,4% powierzchni powiatu bielskiego. W roku 

2020 na terenie gminy zmarło 92 osoby, w tym 40 
kobiet i 52 mężczyzn, natomiast urodziło się 60 
dzieci, w tym 26 dziewczynek i 34 chłopców. 

Gmina Brańsk



Działalność 
Referatu Organizacyjnego, 

Oświaty i Kultury 
Urzędu Gminy Brańsk



Pracownicy Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury w okresie 01 stycznia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r:

 wydali 230 dowodów osobistych, dokonano 78 zameldowań, w tym 51 na pobyt stały i 27 na pobyt czasowy
oraz 8 wymeldowań. Udostępniono 1123 danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i dowodów osobistych.
Wydano 131 zaświadczeń.

 udzielili odpowiedzi na 94 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

• dokonali 72 wpisów do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, z czego 15 dotyczyło
wykreślenia z CEIDG, 8 zawieszenia działalności ze względu na panującą pandemię, 33 dot. zmian we wpisie, 10
dot. zarejestrowania nowej działalności a 6 wznowienia istniejącej działalności.

• wydali 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wygaszono 4 zezwolenia.

• cofnęli 26 upoważnień RODO i nadali 35 nowych upoważnień.

Ponadto wykonywano bieżącą pracę na stanowiskach: prowadzenie spraw kadrowych, rozpatrywanie wniosków,
udzielanie odpowiedzi na pisma, przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, sporządzanie sprawozdań,
sporządzanie wniosków o dofinansowanie, bieżąca analiza zmian w przepisach obowiązujących itp.

Działalność Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury:



Finansowanie oświaty w 2020 roku

Szkoła Wydatki
całkowite

Dotacje z zakresu 
wychowania 

przedszkolnego

Wydatki po 
odjęciu dotacji

Stołówka Subwencja za 
rok 2020

Dopłata
z budżetu Gminy

Koszt utrzymania 1 ucznia

w 2020 roku w 2019 roku

Domanowo 2 445 632,55 64 556,00 2 381 076,55 250 577,67 1 319 599,95 - 810 898,93 11 213,15 11 887,07

Holonki 1 908 606,46 38 734,00 1 869 872,46 - 1 219 298,25 - 650 574,21 12 895,67 12 725,53

Chojewo 1 124 910,26 14 346,00 1 110 564,26 - 587 308,91 - 523 255,35 16 826,73 12 723,48

Mień 465 574,56 - 465 574,56 - 183 306,76 - 282 267,80 31 038,30 34 034,53

Łącznie: 5 944 723,83 117 636,00 5 827 087,83 250 577,67 3 309 513,87 - 2 266 996,29 - -



Wydatki całkowite Dotacja wychowania 
przedszkolnego

Subwencja Dopłata z budżetu 
Gminy

Rok 2017 4 816 276,74 198 430,00 3 475 317,35 1 142 529,39

Rok 2018 5 604 090,04 118 285,80 3 266 366,61 2 006 141,99

Rok 2019 6 385 663,89 113 643,00 3 302 779,06 2 727 298,74

Rok 2020 5 944 724,83 117 636,00 3 309 513,87 2 266 996,29

Finansowanie oświaty względem lat 



Wydatki gminy na oświatę w 2020 r. 
wynosiły 5 944 723,83 zł, z czego 

3 309 513,87 zł (56%) pokryte zostało z 
subwencji oświatowej przekazanej z budżetu 
państwa, a 117 636,00 zł (2%) pochodziło z 
dotacji, natomiast koszty stołówki szkolnej 
wyniosły 250 577,67 zł. (4%). W związku z 

powyższym Gmina Brańsk w 2020 r. na 
utrzymanie szkół dołożyła kwotę 

2 266 996,29 zł (38%).

Finansowanie oświaty – udział procentowy 



Zwiększenie wydatków na oświatę spowodowane jest głównie corocznym wzrostem wynagrodzeń
nauczycieli oraz coraz mniejszą liczbą uczniów w szkołach.

Wzrost finansowania oświaty względem lat ubiegłych spowodowany był wzrostem minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela od 1 kwietnia 2018 r. o 5,35% w stosunku do 2017 r. oraz dwukrotną podwyżką
wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. o prawie 15% (z czego od stycznia 2019 r. o 5% i od września
2019 r. o 9,6%.). Natomiast od 1 września 2020 r. wzrost kwoty wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli wyniósł 6%.

Od 2018 roku pensje nauczycieli wzrosły ponad 25 procent. 

Należy podkreślić, że dotychczas wprowadzono szereg rozwiązań wzmacniających system
wynagrodzeń nauczycieli. W roku 2019 zagwarantowano ustawowo minimalną kwotę dodatku z tytułu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Ponadto, od września 2019 r. dla
nauczycieli rozpoczynających staż w szkole, wprowadzone zostało jednorazowe świadczenie na start
w wysokości 1000 zł.

Wzrost wydatków na oświatę względem lat 



Gmina Brańsk w roku 2020 była organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych wraz z jedną szkołą filialną:

• Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie wraz ze Szkołą Filialną w Świrydach

• Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach 

• Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie 

• Szkoły Podstawowej w Mniu

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. na mocy Uchwał Rady Gminy Brańsk podjętych 31 marca 2020 r. dokonano likwidacji Szkoły Podstawowej w Mniu 

oraz przekształcenia Szkoły Filialnej w Świrydach poprzez obniżenie struktury organizacyjnej do klas I-III. 

Ponadto na terenie Gminy Brańsk funkcjonowały utworzone przy Szkołach Podstawowych trzy punkty przedszkolne o nazwach:

• Ośrodek wychowania przedszkolnego w Domanowie, z siedzibą w Szkole Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie

• Ośrodek wychowania przedszkolnego w Holonkach, z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach

• Ośrodek wychowania przedszkolnego w Chojewie, z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie.

Szkoły z terenu Gminy Brańsk w 2020 roku



Szkoła Liczba 
uczniów

2018/2019

Liczba 
uczniów

2019/2020

Liczba 
uczniów

2020/2021

Szkoła 
Podstawowa w 
Domanowie

173 181 190

Szkoła 
Podstawowa w 
Holonkach

163 147 145

Szkoła 
Podstawowa w 
Chojewie

64 67 66

Szkoła 
Podstawowa w 
Mniu

18 15 0

Łącznie 451 410 401

Liczebność dzieci w szkołach w 2020 r.



część

Wynik średni

Kraj województwo powiat SP Mień SP Domanowo SP Holonki SP Chojewo

Język polski 59% 58% 54% 54% 57% 54% 45%

Matematyka 46% 47% 42% 25% 47% 35% 40%

Język angielski 54% 54% 47% 45% 42% 35% 39%

W czerwcu w szkołach podstawowych odbył się egzamin ósmoklasisty. Do egzaminu przystąpiło łącznie 40 uczniów. 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty



Nazwa projektu Etap realizacji Kwota otrzymanego

wsparcia

Wkład własny Gminy Całkowita wartość 

projektu

Narodowy program  rozwoju  czytelnictwa Zrealizowano 2 480,00 zł 620,00 zł 3 100,00 zł 

„Przedszkolaki przecierają szlaki” Zrealizowano 67 328,28 zł 4 050,00 zł 71 378,28 zł

Zdalna Szkoła Zrealizowano 45 000,00 zł 0,00 zł 45 000,00 zł

Zdalna Szkoła + Zrealizowano 74 980,80 zł 0,00 zł 74 980,80  zł

Szkolny Klub Sportowy 2020 Zrealizowano 11 200,00 zł 600,00 zł 11 800,00 zł

Klub 2020 Zrealizowano 15 000,00 zł 1 800,00 zł 16 800,00 zł

Zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej 

w 2018 roku z 0,4% rezerwy

Zrealizowano 41 627,00  zł 0,00 zł 41 627,00  zł

Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego

Zrealizowano 7 759,20  zł 3040,80  zł 10 800,00 zł

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych Zrealizowano 1600,00 zł 79,49 zł 1679,49 zł

Razem: 266 975,28 zł 10 190,29 zł 277 165,57 zł

Projekty oświatowe i kulturalne zrealizowane ze środków 
zewnętrznych



Celem projektu było przeprowadzenie dodatkowych zajęć w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie
Gminy Brańsk z języka angielskiego, kodowania i programowania oraz zajęć naukowo-intelektualnych, a także
wyposażenie OWP w pomoce dydaktyczne. W całym okresie trwania projektu od 1 września 2019 r. do 31 grudnia
2020 r. wsparciem objętych było 62 dzieci. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zrealizowały łącznie 270 godzin
zajęć rozwijających w ramach projektu, po 30 godzin w każdym OWP z każdego rodzaju zajęć. Projekt
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Przedszkolaki przecierają szlaki” 



Program miał w zakresie rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i
młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Do Szkoły Filialnej w Świrydach zakupiono 238 pozycji
nowości wydawniczych. W ramach programu w szkole prowadzone są zajęcia mające na celu zachęcenie dzieci
do częstszego sięgania po książkę jako alternatywa spędzania wolnego czasu przed komputerem.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 



0,4% rezerwy w 2020 r. przeznaczone zostało na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Chojewie w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów fizyka, chemia, geografia,
biologia. Zakup pomocy pozwolił nie tyko zdobywać podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych
przedmiotów ale i poszerzać wiedzę o środowisku, bliższej i dalszej okolicy, zjawiskach w nim
zachodzących, budowie i funkcjonowaniu człowieka. Zakupiony sprzęt zachęcił do dalszego zdobywania
wiedzy, pozwolił rozwijać pasje i zainteresowanie zagadnieniami z grupy przedmiotów przyrodniczych.
Zakup pomocy dydaktycznych w pełni umożliwił realizację zadań stawianych przed szkołą w nowej
podstawie programowej.

0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 



Sfinansowano zakup komputerów wraz z akcesoriami oraz dostępem do Internetu  do nauki zdalnej w domu dla 
najbardziej potrzebujących uczniów z terenu Gminy Brańsk. Łącznie zakupiono 44 sztuki komputerów 
przeznaczonych dla uczniów, zwłaszcza uczniów z rodzin wielodzietnych. Projekt w całości sfinansowany był ze 
środków otrzymanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” 



Program skierowany do uczniów szkół podstawowych mający na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej

aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi motywacje do podejmowania aktywności fizycznej,

skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących

aktywność w czasie wolnym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są

prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu

odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15

osobowych. Łącznie 70 godzin zajęć dla każdej z grup. Program sfinansowano przy współudziale środków

Ministerstwa Sportu i Turystyki.

„Szkolny Klub Sportowy 2020” 



Program ma na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania

sportu dzieci i młodzieży. Wsparciem objętych zostało ogółem 80 dzieci w wieku 7-15 lat. Zajęcia

rozwijające z piłki nożnej i tenisa stołowego są prowadzone w dwóch kategoriach wiekowych przez

trenera i dwóch nauczycieli wychowania fizycznego. W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy.

Program „Klub 2020” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

„KLUB 2020” 



Rok 2020 był rokiem pełnym nowych wyzwań, ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 zdecydowanie różnił

się do poprzednich. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie marca zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne w szkołach

zostały zawieszone od dnia 12 marca 2020 r., w Gminie Brańsk trwało to aż do zakończenia roku szkolnego.

Następnie od 29 października 2020 r. zawieszone zostały zajęcia w klasach IV – VIII a od 9 listopada 2020 r.

dołączyły do nich klasy I-III. Szkoły stanęły przed ciężkim zadaniem edukacji zdalnej. Zarówno przed

nauczycielami jak i uczniami stanęło wyzwanie dotyczące m.in. obsługi narzędzi cyfrowych, e-learningu,

samodzielnej nauki w domu oraz odpowiedniego przygotowania do egzaminów, a także izolacji społecznej i braku

kontaktu z innymi uczniami.”

Rok 2020 w szkołach z terenu gminy 



W wyniku epidemii w roku 2020 w szkołach nie doszło do wielu zaplanowanych uroczystości, projektów i

konkursów. Jednak niektóre z akcji mimo trudnych warunków udało się zrealizować. Należą do nich:
• Akcja charytatywna dot. zbierania kasztanów i zakrętek oraz zbiórka pieniędzy na rzecz chorego na SMA

Michała Boguckiego
• Akcja „Szkoła do hymnu” w której dzieci z punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych odśpiewały

„Mazurek Dąbrowskiego” 10 listopada o godzinie 11:11
• Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” była akcją informacyjno-edukacyjną zorganizowaną przez Komendę

Policji
• „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
• „Czyste powietrze wokół nas” – Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej
• Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” poświęcony tematyce ekologicznej
• Projekt dot. higieny „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”
• Akcje patriotyczne „Przerwany marsz” i „Szkoła Pamięta”
• Akcje profilaktyczne „Wolność – to rozumiem” i „Nie zmarnuj swojego życia”

Rok szkolny w okresie epidemii



Uczniowie szkół brali tez udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych:

• „Kolorowa jesień wokół nas”

• „Wigilijne życzenia”

•„Alkohol jest niezdrowy pyszny soczek wolę. Teraz mówię głośno stop z alkoholem.”. 

• konkurs dla klas V-VIII pt. „Co Mikołaj powinien wiedzieć o zdrowym odżywianiu?”

•„Zdrowo jem, więc wiem”

• Konkurs plastyczno-graficzny „Moje bezpieczne ferie zimowe”

•„Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”

• Wojewódzki konkurs literacki „Wiersze z szuflady”

oraz zawodach i turniejach sportowych, zajmując niejednokrotnie czołowe miejsca:

• Mistrzostw Powiatu w Unihokeju Chłopców

• Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców

• Mistrzostwach Grupy Południowej w Tenisie Stołowym Chłopców i Tenisie Stołowym Dziewcząt 

• Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym  Chłopców oraz Tenisie Stołowym 

Dziewcząt

Rok szkolny w okresie epidemii cd.



Zdjęcia z życia szkół



Zakup materiałów i wykonanie prac renowacyjnych mogił z okresu II wojny światowej w Pruszance Starej
i Pruszance Barankach. Prace renowacyjne polegały na oczyszczeniu, odmalowaniu wraz z ogrodzeniem
i ułożeniem kostki brukowej.

Pruszanka Baranki Pruszanka Stara

„Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych” 



15 kwietnia 2020 r. – podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej pomiędzy Wójtem Gminy Wyszki

i Wójtem Gminy Brańsk dotyczącą pozyskania samochodu pożarniczego marki Mercedes ze zbiornikiem na wodę dla

jednostki OSP w Glinniku, która dotychczas posiadała na wyposażeniu pojazd ratowniczy bez możliwości gaszenia

pożarów.

Jednostki OSP z terenu Gminy Brańsk



Decyzją Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej Nr X/94

KSRG z dnia 11 listopada 2020 r.

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

w Mniu została włączona do Krajowego

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mniu



Nazwa jednostki 

OSP

Zakupiony sprzęt Wartość 

dofinansowania

Źródło dofinansowania Wkład własny 

gminy

Całkowita 

wartość

Domanowo Ubranie ochronne 2 950,00 zł KSRG 0,00 zł 2 950,00 zł

Świrydy Ubranie ochronne 2 950,00 zł KSRG 0,00 zł 2 950,00 zł

Lubieszcze Wymiana pokrycia dachowego 10 000,00 Fundusz Składkowy 

Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników

25 309,00 zł 35 309,00 zł

Mień Wyciągarka do samochodu 

ratowniczo-gaśniczego oraz 3

zestawy aparatów powietrznych

27 392,00 zł MSWiA 0,00 zł 27 392,00 zł 

Kiersnowo Motopompa pływająca i zbiornik na 

wodę o poj. 25000 l

6 500,00 zł MSWiA 3 708,00 zł 10 208,00 zł

Szmurły Agregat prądotwórczy 4 050,00 zł MSWiA 0,00 zł 4 050,00 zł

Razem: 53 842,00 zł 29 017,00 zł 82 859,00  zł

Wykaz zakupionego sprzętu dla jednostek OSP



Wymiana pokrycia dachowego OSP Lubieszcze

Zakup odzieży ochronnej OSP Domanowo i OSP Świrydy



Motopompa pływająca MAMUT – OSP Kiersnowo

Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szmurły



Jednostki OSP z terenu Gminy Brańsk brały udział w 73 wyjazdach, w tym do pożaru
w 49 wyjazdach i 24 do zdarzeń miejscowych (wypadek, usunięcie drzew, zalanie
wodą). Strażakom ochotnikom wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w
działaniach ratowniczych w wysokości 10 730 zł za III kwartały roku 2020 r.
Ekwiwalent prognozowany do wypłaty za IV kwartał wynosił będzie około 800 zł.

W roku 2020 w związku z epidemią nie odbyły się obchody Dnia Strażaka, gminne
zawody sportowo-pożarnicze oraz ćwiczenia gaśnicze pn. „Pożar kompleksu leśnego
w obrębie miejscowości Szmurły oraz wypadek z osobami poszkodowanymi”.

Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych



W dniu 26 czerwca 2020r. podpisane zostało Porozumienie 
pomiędzy Gminą Brańsk reprezentowaną przez Wójta 
Gminy - Andrzeja Jankowskiego a Komendantem 
Wojewódzkim Policji reprezentowanym przez Zastępcę 
Komendanta  - Sławomira Wilczewskiego. 

Przedmiotem Porozumienia było udzielenie pomocy 
finansowej przez  Gminę Brańsk w wysokości  8 200,00 zł 
na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych marki 
Kia Ceed na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w 
Bielsku Podlaskim.

Wsparcie finansowe dla Policji



05.01.2020 – spotkanie opłatkowe 

z rolnikami i przedsiębiorcami 

z Gminy Brańsk

20.02.2020 - Przekazanie samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mniu

Wydarzenia współtworzące Naszą Gminną społeczność:



01.03.2020 - Gminne 

Obchody Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych

17.05.2020 - rocznica 

Bitwy pod Bodakami



03.05.2020 – uroczystość 

Uchwalania Konstytucji 3 Maja

14.06.2020 – 70-lecie istnienia 

OSP w Kiersnowie



02.08.2020  – Uroczystość 

pobłogosławienia ołtarza i kaplicy 

p.w. Matki Bożej Łaskawej w 

Brzeźnicy tzw. „Świętego miejsca 

w Brzeźnicy”

06.08.2020  – nadanie 

honorowego obywatelstwa

Panu Stefanowi Torczyńskiemu –

felczerowi. 



06.09.2020 – dożynki gminno-parafialne 

zorganizowane w kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Chojewie  

14.08.2020  – obchody 100 

rocznicy bitwy Warszawskiej 

w kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Chojewie 



13.09.2020 – obchody 81 rocznicy 

bitwy pod Domanowem

12.09.2020  – obchody 81 

rocznicy bitwy pod Olszewem



19.09.2020  - obchody 81 

rocznicy bitwy pod Pruszanką 

Starą



11.11.2020  - obchody 102 rocznicy                                                        

odzyskania przez Polskę 

niepodległości



Jubileusz 50 – lecia małżeństwa – Złote Gody 2020

Gmina Brańsk od wielu lat organizowała uroczystość ,,Złotych Godów” kiedy to nagradzano małżeństwa z 50-letnim

stażem medalami wyrażając tym uznanie, szacunek i wdzięczność za stworzenie ważnej dla tożsamości Narodu trwałej

komórki społecznej, jaką jest rodzina. To odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej. W tym roku odznaczono 14 par z terenu Gminy Brańsk, uroczystość Złotych Godów miała niecodzienny

przebieg. W związku z sytuacją epidemiczną zdecydowano że Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski odwiedzi

Ich w domu rodzinnym. Tak więc 18 grudnia 2020 roku Pan Wójt wraz z delegacją odwiedził Jubilatów, wręczając

okolicznościowe medale, legitymacje, kwiaty i upominki. Dostojnym Jubilatom Wójt złożył gratulacje i życzenia,

wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności, doczekania kolejnych pięknych jubileuszy a także życzenia rodzinnych

i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.



Działalność 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brańsku



Instytucją polityki społecznej 

państwa jest pomoc społeczna, 

mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości.

Organizowaniem pomocy społecznej 

zajmują się organy administracji 

rządowej i samorządowej. 

Finansowanie zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku
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Wykonanie budżetu GOPS w Brańsku w 2020 r.

Finansowanie zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brańsku



Nazwa zadania Zadania własne

(środki własne)

Zadania własne dotowane Zadania zlecone Razem wykonanie

DPS 231 000,00 0,00 0,00 210 771,68

Piecza zastępcza 5 500,00 0,00 0,00 4 302,80

Świadczenia rodzinne 10 000,00 0,00 1 802 807,00 1 785 762,07

Świadczenia wychowawcze 500+ 0,00 0,00 5 209 470,00 5 207 373,10

Składki zdrowotne 0,00 7 308,00 0,00 6 359,44

Składki zdrowotne 0,00 0,00 9 636,00 9 636,00

Zasiłki celowe 15 000,00 0,00 0,00 8 450,00

Zasiłki okresowe 0,00 45 950,00 0,00 41 044,83

Zasiłki stałe 0,00 89 125,00 0,00 85 050,81

Ops 352 849,00 84 000,00 0,00 436 849,00

Dożywianie uczniów 22 050,00 64 000,00 0,00 59 795,95

Dodatki mieszkaniowe 2 390,00 0,00 0,00 2 389,25

Stypendia szkolne 13 000,00 72 933,00 0,00 65 472,00

Asystent rodziny 29 275,00 850,00 0,00 25 162,47

Przeciwdziałanie przemocy 1 207,00 0,00 0,00 907,00

KDR 0,00 0,00 268,00 268,00

Usługi opiekuńcze 48 527,00 0,00 0,00 42 466,10 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0,00 13 620,00 12 552,00

Opłata za pobyt w schronisku 6 122,00 0,00 0,00 4 800,00

Dobry start 300+ 0,00 0,00 195 000,00 184 760,00

Razem: 736 920,00 364 166,00 7 230 801,00 8 194 172,50

.Finansowanie zadań GOPS w 2020 r



Nazwa udzielonej pomocy Liczba przyznanych pomocy Kwota przyznanych pomocy

Zasiłki stałe, okresowe, celowe  i celowe specjalne 39 rodziny 134 545,64 zł

Dodatki mieszkaniowe 1 rodzina 2 389,25 zł

Program „Posiłek w domu i w szkole” 153 osoby 59 795,95zł

Pomoc materialna dla uczniów 123 uczniów 65 472 zł

Odpłatność za pobyt w DPS 7 osób 210 771,68 zł

Odpłatność za pobyt w placówkach dla bezdomnych 1 osoba 4 800 zł

Świadczenia rodzinne 293 osoby 1 143 246,39 zł

Świadczenia opiekuńcze 115 osób 642 515,68 zł

Świadczenie wychowawcze 500+ 880 dzieci 5 207 373,10 zł

Dobry start 300+ 596 dzieci 178 800 zł

Asystent rodziny 8 rodzin 25 162,47 zł

Piecza zastępcza

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 dzieci

14 osób

1 osoba

4 302,80 zł

42 466,10 zł

12 552,00 zł

Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku



Działalność 

Referatu Ochrony Środowiska, 

Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 

Urzędu Gminy Brańsk 



1. Uzgodniono 16 warunków przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brańsk oraz
uzgodniono projekty techniczne budowy tych przyłączy.

2. Udzielono pozwolenia na likwidację 4 liczników na wodę znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gminy
Brańsk.

3. Gmina złożyła 1 wniosek o zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej w związku z koniecznością usunięcia awarii na
sieci wodociągowej.

4. Przyjęto 19 wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Brańsk na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów
zawierających azbest.

5. Rozpatrzono 1 skargę w zakresie budowy zjazdów z drogi gminnej oraz naruszenie stosunków wodnych.

6. Przyjęto 287 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Zgłoszono 52 awarie oświetlenia ulicznego.

8. Przyjęto 17 wniosków właściciela o wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa lub kota na koszt Gminy Brańsk.

9. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót na drogach gminnych.

10. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Prowadzone sprawy administracyjne w 2020 roku



11. Zawarto 3 umowy na krótkotrwałe zajęcie terenu, oraz 2 umowy w sprawie umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej

w działkach stanowiących własność gminy Brańsk

12. Osoby fizyczne złożyły 76 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z czego wydano 4 zaświadczenia stwierdzające brak podstaw do

wydania sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew; 1 zgłoszenie wycofano natomiast 3 zgłoszenia są w

toku. W każdej sprawie odbyły się oględziny z czego sporządzono 75 protokołów. Sprawy zostały załatwione poprzez milczącą

zgodę.

13. Wpłynęło 5 wniosków złożonych przez osoby prawne o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu

nieruchomości będących ich własnością w związku z powyższym wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew, 1 wniosek był

niekompletny i pomimo wezwania nie został uzupełniony w związku z czym sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia.

14. Prowadzona była 1 sprawa w związku z nielegalnym usunięciem drzew.

15. Wpłynęły 3 informacje o wywrotach/złomach drzewa.

16. Gmina Brańsk wystąpiła do Starostwa Powiatowego z 12 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z

terenu nieruchomości będących własnością gminy, z czego otrzymała 11 pozytywnych decyzji; 1 sprawa jest w toku. Przedłożyła

również 1 informację o wywrocie/złomie drzewa.

17. Dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 69 obr. Kiersnowo.

18. Ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: nr geod. 80/3 obr. Glinnik oraz nr geod. 307 i 308 w

obr. Oleksin.

Prowadzone sprawy administracyjne w 2020 roku



19. Toczy się sprawa sprzedaży udziałów ½ w nieruchomości nr geod. 174/4 i 174/2 obr. Klichy.

20. Toczy się sprawa zamiany nieruchomości 367/6 i 367/8 obr. Brzeźnica.

21. Wpłynęło pismo w sprawie kupna nieruchomości nr geod 377/5 obr. Mień – sprawa w toku.

22. Wydzierżawiono w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat działkę nr geod. 82/3 obr. Glinnik.

23. Wydano 96 zaświadczenia w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

24. Wydano 27 wypisów i wyrysów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

25. Wydano 3 decyzje środowiskowe :

• wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej
w obrębie miejscowości Poletyły i Świrydy” (stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia odziaływania na środowisko)

• wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji
fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 44/5, obręb Olszewek” (odmowna z uwagi na niezgodność z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego)

• wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze
złoża piasku skaleniowo – kwarcowego „Domanowo II” na działkach nr 57 i 58 w miejscowości Domanowo” (stwierdzająca brak
potrzeby przeprowadzenia odziaływania na środowisko)

26. Wydano 12 pism stwierdzających, że na przedsięwzięcie nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

27. Wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w obrębie gruntów wsi: Brzeźnica i Patoki.

Prowadzone sprawy administracyjne w 2020 roku



Konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk

Bieżąca konserwacja dróg gminnych polega na ich równaniu, utwardzaniu oraz nawożeniu. W roku 2020 konserwacją dróg

gminnych zostały objęte odcinki w granicach sołectw: Holonki, Popławy, Bronka, Poletyły, Brzeźnica, Ściony,

Spieszyn, Oleksin, Świrydy, Kiersnówek, Olędzkie, Olszewek.

Łącznie konserwacją zostało objętych ok. 10 km dróg gminnych.

Konserwacja drogi gminnej w miejscowości Popławy            



Konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk

Konserwacja drogi w miejscowości Szmurły 

– do tzw. „kapliczki”



Konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk

Konserwacja         

drogi gminnej             

w m. Olszewek



W 2020 r. Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji wykonał prace porządkowe w pasach

drogowych dróg gminnych, polegające na karczowaniu i usuwaniu nadmiernego zakrzaczenia zagrażającemu

bezpieczeństwu na drogach gminnych. Prace polegały na uprzątnięciu poboczy z krzaków ograniczających widoczność na

drogach. Systematycznie i w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku, równane były nawierzchnie dróg gminnych,

koszone były pobocza dróg gminnych oraz tereny wokół przystanków autobusowych i tablic ogłoszeniowych. Prace

w obrębie dróg gminnych wykonane zostały własnym sprzętem będącym na wyposażeniu Referatu.

Konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk

Bieżące usuwanie zakrzaczeń i podcinanie gałęzi 



W miejscowości Brzeźnica wyremontowano świetlicę wiejską.                                      

W ramach prac wykonano ocieplenie budynku, elewację  oraz teren przed budynkiem utwardzono kostką brukową.

Remonty świetlic wiejskich i remiz



W miejscowości Pruszanka Stara wyremontowano świetlicę wiejską.                                                      

W ramach prac pomalowano podłogę oraz zakupiono i zamontowano karnisze.



W miejscowości Oleksin zakończono remont remizy strażackiej.                                     

W ramach prac ułożono płytki oraz pomalowano ściany.



Rozpoczęto realizację zadania  pn. „Budowa remizy OSP w Domanowie”

W roku 2020 przygotowano teren pod plac budowy, usadowiono ogrodzenie budowlane, wylano fundament, oraz rozpoczęto 
murowanie ścian fundamentowych.

Budowa remizy OSP w Domanowie



W miejscowości Glinnik utwardzono teren przed remizą OSP kostką brukową.

Utwardzenie terenu oraz układanie kostki brukowej



W miejscowościach Markowo oraz Majorowizna

ułożono wjazdy z kostki brukowej



Wspólnie z Powiatem Bielskim – Powiatowym Zarządem Dróg 

rozpoczęliśmy układanie chodnika  w miejscowości Mień. 



W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebudowano  ogrodzenie stawu znajdującego się przy remizie strażackiej                   

w miejscowości Szmurły.

Bieżące utrzymanie zbiorników wodnych i ich otoczenia



Ogrodzenie budynku gospodarczego przy zbiorniku wodnym                                  
Otapy – Kiersnówek zyskało nowe oblicze.



Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji  na bieżąco dbają o estetyczny wygląd 

placówek kultury na terenie Gminy Brańsk

W roku 2020 wykonano umocnienie skarp wokół stawu znajdującego się  na terenie Gminnego Ośrodka Upowszechniania 

Kultury w Kalnicy



W miejscowości Domanowo wybudowano boisko.

Budowa boiska w Domanowie



Szczególne zaangażowanie w budowę boiska wykazali mieszkańcy sołectwa Domanowo oraz druhowie OSP.

Budowa boiska w Domanowie cd.



W Szkole Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego 

w Domanowie 

odmalowano pomieszczenie kuchni oraz sali lekcyjnej.

Bieżące utrzymanie budynków i otoczenia



Uprzątnięto teren wokół budynków po 

byłych placówkach edukacyjnych.

Wyremontowano dach Hydroforni znajdującej się w 

miejscowości Koszewo.



Wymieniono i ustawiono nowe przystanki                                                                                       
w miejscowościach                                 

Kiersnowo oraz Glinnik

W miejscowościach 

na terenie Gminy Brańsk sukcesywnie  i w miarę 

potrzeb wymieniane były tablice ogłoszeniowe.



Wyremontowano amfiteatr znajdujący się  przy Szkole Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie                     
oraz uszczelniono dach budynku szkoły nad salą gimnastyczną.

Remont Amfiteatru w Domanowie



Na terenie zaplecza magazynowego w Brzeźnicy umiejscowiono separator substancji niebezpiecznych oraz zbiornik na ścieki. 
Urządzenia te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania węzła do produkcji betonu.

Funkcjonowanie węzła do produkcji betonu



Wykonano podstawę pod umiejscowienie wagi samochodowej



Wyremontowano wjazd z drogi powiatowej na teren zaplecza magazynowego  w Brzeźnicy.                                          
Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła bezpośredni wjazd  na usytuowaną wagę samochodową.



Wyremontowano odwodnienie terenu zaplecza magazynowego w Brzeźnicy



Gmina Brańsk w ramach współpracy z Powiatem Bielskim 

dofinansowała budowę nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1698B 

o długości całkowitej 1,3 km w miejscowości Spieszyn.

Całkowita kwota inwestycji 1 854 838,34 zł.

Całkowita kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

wyniosła 906 134,02 zł. 

Wkład własny Gminy Brańsk w kwocie 474 352,16 zł 

oraz PZD w kwocie 474 352,16 zł.

Budowa dróg



Zakończono realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28                                                                             
w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354  w obrębie miejscowości Świrydy”

Przebudowa drogi realizowana była w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji: 1 520 717,28 zł
Wartość dofinansowania: 676 360,00 zł



Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28  w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354  
w obrębie miejscowości Świrydy



Zakończono realizacje zadania  pn. „Przebudowa drogi gminnej w Domanowie”

Przebudowa polegała na wyrównaniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej. 

Wartość zadania: 100 225,32 zł brutto

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji we własnym zakresie usypali pobocze drogi.

Długość przebudowanego odcinka wyniosła 200 m



Wyremontowano odcinek drogi w m. Kiersnówek – ul. Boćkowska (Brańsk).

Pierwszy odcinek drogi na terenie Gminy Brańsk  wykonany w technologii betonowej.



Wykonano konserwację odwodnienia drogi w miejscowości Spieszyn



W październiku br. rozpoczęliśmy realizację długo wyczekiwanej inwestycji w Gminie Brańsk.                

Dzięki staraniom Wójta Gminy Brańsk, finansowego wsparcia mieszkańców Gminy oraz rzeczowego zaangażowania 
pracowników  Referatu Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji  rozpoczęto przebudowę odcinka 

drogi gminnej nr 108246B łączącego miejscowości Chojewo – Pace. 

Pierwsza część przebudowy ww. odcinka na długości ponad 800 m, polegała na wyrównaniu istniejącej podbudowy i
utwardzeniu nawierzchni drogi masą betonową przygotowaną przy użyciu węzła do produkcji betonu oraz usypaniu poboczy
kruszywem łamanym. Nawierzchnia drogi betonowej ma szerokość 3,5 m, łącznie szerokość przebudowanego odcinka wynosi
ponad 5 m.

.

Drogi betonowe









W miejscowości Mień uprzątnięto „dzikie wysypisko śmieci”

Na terenie Gminy Brańsk na bieżąco kontrolowano wysypiska oraz zwalczano nielegalny wyrzut śmieci.

Dzikie wysypisko śmieci w Mniu



W ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok 

sołectwa Bronka, Brzeźnica, Burchaty, Chojewo, Dębowo, Domanowo, Ferma, Holonki, Kadłubówka, Kalnica, Kiersnowo, 
Kiersnówek, Kiewłaki, Klichy, Koszewo, Lubieszcze, Markowo, Mień, Nowosady, Oleksin, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, 
Pace, Pasieka, Patoki, Pietraszki, Płonowo, Poletyły, Popławy, Pruszanka  Baranki, Pruszanka Stara, Puchały Nowe, Puchały 

Stare, Spieszyn, Szmurły, Widźgowo, Załuskie Koronne, Załuskie Kościelne, Zanie 

przeznaczyły fundusz na realizację zadań pn.:                                                                                

„Zakup urządzeń przeznaczonych do utwardzania nawierzchni”

„Zakup i montaż wagi samochodowej”

„Zakup wykaszarki łańcuchowej”

„Zakup betonomieszarki”

„Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej”

Łączna wartość zadań wyniosła: 607 140,30 zł. 

Łączna wartość środków zebranych w funduszu sołeckiego: 569 893,69 zł.

Kwota wydatkowana z budżetu gminy: 37 246,61 zł.

Fundusz sołecki



Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń przeznaczonych
do utwardzania nawierzchni drogowych

W ramach zadania zakupiono:

- Przecinarkę do betonu – szt. 2;

- Zacieraczkę do betonu – szt. 2;

- Talerze integralne z zacieraczką – szt. 4;

- Napęd listwy wibracyjnej – szt. 2

- Profil listwy wibracyjnej – szt. 5;

- Zagęszarkę – szt. 2

- Kółka transportowe zagęszczarki – szt. 4

Poniesiony wydatek: 72 078,00 zł brutto

(w 100 % finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego)



Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznej wagi samochodowej

W ramach zadania zakupiono:

- Kompletną, elektroniczną wagę samochodową WS-3x18                               
wraz z legalizacją, terminalem wagowym, wyświetlaczem 

zewnętrznym oraz programem wagowym;

- Beton przeznaczony do przygotowania podstawy 
fundamentowej wagi;

Poniesiony wydatek: 52 902,30 zł brutto

(w 100 % finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego)



Zakup i dostawa fabrycznie nowej wykaszarki przeznaczonej                                            
do utrzymania rowów i poboczy dróg gminnych

W ramach zadania zakupiono:

- Wykaszarkę łańcuchową KRONOS Predator 1700M

Poniesiony wydatek: 66 420,00 zł brutto

(w 100 % finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego)



Zakup i dostawa używanej betonomieszarki                                                                                     
z mieszalnikiem o pojemności min. 7m3

W ramach zadania zakupiono:

- Używany samochód ciężarowy Betonomieszarka MAN TGA 6x4

Poniesiony wydatek: 121 770,00 zł brutto

(w 100 % finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego)



Zakup i dostawa używanej ładowarki teleskopowej                                                           
wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem

W ramach zadania zakupiono:

- Ładowarkę teleskopową  Manitou MT 932 Easy;

- Łyżkę pojemnościową;

- Widły do palet;

Poniesiony wydatek: 293 970,00 zł brutto

(w tym, ze środków Funduszu Sołeckiego: 256 723,39 zł brutto

ze środków własnych Gminy: 37 246,61 zł brutto)



W miejscowości ŚWIRYDY w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego:                  

- zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia wokół remizy strażackiej, które następnie zostało zamontowane przez 
Pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji,

- zakupiono i zamontowano grzejniki.

Łączna kwota wydana w ramach funduszu sołeckiego: 16 433,25 zł.

Fundusz sołecki cd.



W miejscowości ŚCIONY w ramach Funduszu Sołeckiego                                       
zakupiono spowalniacze ruchu za kwotę 8 286,19 zł.                                                                    

W ramach realizacji zadania niezbędna była zmiana organizacji ruchu oraz zakup i 
umiejscowienie znaków ostrzegawczych. Spowalniacze ruchu oraz znaki drogowe 

zostały zamontowane przez Pracowników Referatu Ochrony Środowiska, 
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.

Ponadto zakupiono obrzeża chodnikowe za kwotę 2 059,01 zł.   

Łączna wartość wydana na działanie z budżetu gminy:10 345,20 zł.



Gmina Brańsk otrzymała dotację w wysokości 

500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Zakupiono układarkę do poboczy MIREX UP280 
przeznaczoną do usypywania poboczy przebudowywanych dróg 

w technologii betonowej. 

Wydatek poniesiono ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych: 68 880,00 zł brutto.

Pozostała kwota w wysokości 431 200,00 zł zostanie 
wykorzystana na realizację inwestycji w 2021 r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych



W miejscowości Domanowo zostały dokonane nasadzenia drzew i krzewów.



W roku 2020 kontynuowano 
rekultywację żwirowni            

w miejscowości Świrydy

Rekultywacja żwirowni



• Gmina Brańsk przy wsparciu finansowym                          
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku w miesiącu październiku 2020 roku zrealizowała 
przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest                                       

z terenu gminy Brańsk”.

• W ramach zadania usunięto 42,410 Mg wyrobów budowlanych 
zawierających azbest z 12 nieruchomości                                                  

z terenu Gminy Brańsk. 

• Całkowita kwota zadania wyniosła 14 072,91 zł, w tym: 

• - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku – 12 278,00 zł,

• - środki własne Gminy Brańsk - 1 794,91 zł.

Azbest



Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, 
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji                       
na bieżąco konserwują sprzęt będący             

na stanie referatu                                                                                                        
tj. koparki, koparko – ładowarki, 
równiarki, samochodów Kamaz                                            

celem przygotowania maszyn do prac.

Bieżące naprawy i konserwacje



Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, 
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji                       
na bieżąco usuwali występujące awarie 

wodociągowe.



Działalność Gminnego 

Ośrodka Upowszechniania 

Kultury w Kalnicy



• Przegląd Zespołów Kolędniczych - Celem przeglądu była 
prezentacja tradycyjnych  i współczesnych form teatru ludowego 
nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia 
upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru 
ludowego, konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i 
obrzędy Świąt Bożego Narodzenia.

• Spotkanie noworoczne Klubu Seniora - w miłej atmosferze 
bawili się seniorzy na noworocznym spotkaniu Klubu Seniora.. 
Atmosfera była cudowna – a piosenki starodawne i nowoczesne 
umilały ten ciepły zimowy wieczór porywając każdego Seniora 
do tańca. 

Zgodnie z rocznym planem działania GOUK zorganizował 
w 2020 roku następujące konkursy, spotkania i przeglądy:



• Przegląd Akordeonistów - W przeglądzie wzięło udział siedem osób.
Jury oceniło występy, a wszystkim uczestnikom zostały wręczone
dyplomy i upominki. Miło było również posłuchać oryginalnych
opowieści o akordeonach i poczuć ten wyjątkowy, niepowtarzalny
klimat spotkania.

• Turnieje w SP w Domanowie (piłki nożnej i siatkowej) - Tradycyjnie 
jak co roku, w Szkole Podstawowej w Domanowie odbyły się 3 
turnieje. Jeden turniej piłki nożnej o Puchar Proboszcza Parafii 
Domanowo - mężczyzn i dwa piłki siatkowej o Puchar Przechodni św. 
Józefa – mężczyzn i o Złotą Różę – kobiet. 



• Spotkanie Klubów Seniora w Wyszkach - członkowie Klubu Seniora 
działającym przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy 
uczestniczyli w spotkaniu Seniorów z sąsiednich gmin, które odbyło się w 
Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Wyszkach. 

• Dzień Kobiet - to szczególne święto w naszym kalendarzu. 8 marca 
zaprosiliśmy wszystkie panie do Ziemi Brańskiej Gospody, aby każda z nich 
mogła przeżyć wieczór  w miłej atmosferze. W tym roku planując ten dzień 
postawiliśmy na ,,dobry humor’’ chcieliśmy, żeby każda Pani mogła oderwać 
się od codziennych trosk i problemów. Wieczór umilał nam bardzo znany 
stand-upowiec Piotr Popek. 



• Warsztaty wielkanocne – malowanie jajek metodą Decoupage –
w kropki, w kwiatki, w kreski… Tak zdobiliśmy jajka, nie wszystkim 
znaną metodą Decoupage. Jest to nic innego jak przyklejanie 
papierowych serwetek do styropianowych jajek. Dzieci były 
zachwycone – większość dzieci robiła to pierwszy raz i każde z nich 
było ciekawe tej nowoczesnej metody. 

• Konkurs fotograficzno-plastyczny - Podczas trwania epidemii 
koronawirusa zorganizowaliśmy konkurs fotograficzno - plastyczny
online dla dzieci w kategorii klas 0-3 i 4-8 z terenu Gminy Brańsk. 
W konkursie plastycznym wzięło udział 43 osoby, natomiast 
w fotograficznym 22. Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone.



• Konkurs ,,Dlaczego moja mama jest wyjątkowa?’’ - Do konkursu
zgłosiło się 12 uczestników, w trakcie losowania wyłoniliśmy 5
nagród głównych, pozostałe mamy również otrzymały upominki.

• XXVI Przegląd Pieśni Religijnej - W październiku GOUK
zorganizował XXVI Przegląd Pieśni Religijnej, który odbył się
online. Uczestnicy nagrywali swoje występy, a następnie przesyłali do
GOUK-u drogą elektroniczną. Kolejnym etapem było głosowanie
online za pomocą ,,lajków’’. Internauci oddali łącznie 1107 głosów.
Głosującym najbardziej do gustu przypadło wykonanie pieśni „Matko
Domanowska" Zespołu Ludowego Mianka z Mnia.



• Realizacja projektu ,,Zakup strojów ludowych dla Mianki’’ - GOUK 
pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Zakup strojów ludowych 
dla Zespołu Ludowego ,,Mianka” w kwocie  40 000 tys. zł. Podczas trwania 
projektu zakupiliśmy 19 kompletów podlaskich strojów ludowych (3 męskie 
i 16 damskich). Finalnym działaniem tego projektu było zrealizowanie filmu 
dokumentalnego związanego z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego w 
Gminie Brańsk oraz ukazanie walorów przyrodniczych i historycznych tego 
regionu. Dodatkowo zostały nagrane 2 klipy Zespołu Ludowego ,,Mianka’’, 
w których Panie zaprezentowały się w nowych strojach.

• Projekt ,,Walka z koroną naszą obroną” - GOUK zrealizował projekt pod 
nazwą ,,Walka z koroną naszą obroną’’ w ramach programu ,,Działaj 
lokalnie 2020’’ ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną 
Grupę działania Brama na bagna. Pozyskane dofinansowanie na realizację 
projektu to kwota 6 000,00 zł. Głównym celem projektu była produkcja 
przyłbic ochronnych na drukarce 3D dla osób starszych, pracowników 
urzędu, nauczycieli, pracowników kuchni szkolnej. Swoimi działaniami 
ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszej okolicy, w 
miejscach gdzie na co dzień przebywa wiele osób.



• Projekt ,,Wystarczy chcieć – Aktywni Seniorzy w Gminie Brańsk’’ -
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w 
Kalnicy otrzymał 260 tys. zł na zrealizowanie projektu adresowanego do 
seniorów. Wsparciem objętych zostanie 25 osób z gminy Brańsk w 
wieku powyżej 60 lat. Program będzie realizowany przez 14 miesięcy, a 
w jego skład będą wchodzić: warsztaty kulinarne, krawieckie, 
florystyczne, spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia. 
Przewidziano również zajęcia wyjazdowe na basen oraz 3 wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze. Z otrzymanych środków zostanie również 
zakupione wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia wspomnianych 
zajęć.

• Projekt „Mała książka – wielki człowiek” - Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kalnicy już po raz  drugi bierze  udział projekcie „ Mała 
książka- wielki człowiek”. Projekt skierowany do dzieci w wieku 
przedszkolnym, z roczników 2014- 2017. Każde dziecko, które odwiedzi 
wraz z rodzicem bibliotekę otrzyma wyprawkę czytelniczą  oraz Kartą 
Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Przedszkolak za odwiedzenie i 
wypożyczenie książki otrzymuje jedną nalepkę na swojej karcie. 
Zebranie dziesięciu znaczków zostanie uhonorowane imiennym 
dyplomem czytelnika. Pomimo panującej pandemii rozdaliśmy już kilka 
wyprawek.  



• Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa - od wielu lat Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy  bierze udział 
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem jest poprawa stanu 
czytelnictwa w bibliotekach.  Rokrocznie składamy wniosek o zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych. Otrzymaną dotację z Ministerstwa  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki własne przeznaczamy na zakup 
książek ukazujących się w ciągu roku na rynku wydawniczym.  W tym roku 
zakupiliśmy 247 książek, za łączna kwotę 5622 zł. Jest to głównie literatura piękna 
skierowana do czytelników w każdym wielu. Młodzież oraz dorośli znajdą dla 
siebie powieści: fantastyczne, kryminalne, obyczajowe, sensacyjne, dzieci wiersze, 
bajki. Zakupujemy także poradniki książki popularnonaukowe. Wybierając 
literaturę sugerujemy się propozycjami wydawców, ale też opinią naszych 
czytelników. To właśnie odwiedzający bibliotekę podpowiadają nam niekiedy 
tytuły,  po które  sięgnęli by chętnie.

• Lekcje gry na gitarze - Od września 2020 roku w Gminnym Ośrodku 
Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbywają się lekcje gry na gitarze 
dofinansowane przez Dyrektora GOUK, które prowadzi  Pan Piotr Ostrowski. 
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, a uczniowie wychodzą zadowoleni z 
każdej lekcji. W grudniu odbył się również koncert kolęd w wykonaniu dzieci, 
który zostanie udostępniony w internecie na profilu facebooka GOUK.



• Magia Świątecznej Pomocy 2020 Gminy Brańsk - w grudniu br. Gminny 

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy wspólnie z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brańsku zorganizował akcję pod nazwą 

,,MAGIA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2020 GMINY BRAŃSK''. Do wyboru 

było 15 bombek, pod każdym numerem znajdował się wymarzony prezent 

świąteczny osoby potrzebującej. Rezerwacja bombek przebiegła bardzo 

szybko, już po kilku dniach wszystkie bombki były zajęte. Podarunki jakie 

chcieli otrzymać potrzebujący to: telewizor, kuchenka gazowa, ubrania dla 

dzieci, posiłki wigilijne, tablet, środki czystości. Akcja przebiegała 

anonimowo. Prezenty zostaną dostarczone przed świętami.



• Organizacja ferii zimowych dla dzieci w bibliotece w Szmurłach

• Spotkanie sołtysów Gminy Brańsk 24.02.2020

• wykonanie pocztówek wielkanocnych i bożonarodzeniowych – 700 szt.

• Wydanie biuletynu informacyjnego „Gminne Echa”

• czyszczenie trzech zbiorników wodnych przy GOUK i zagospodarowanie terenu

• Wydanie 3 tomików wierszy ks. Mieczysława Józefa Rzepniewskiego: „Stele Pamięci” , „Dźwięk Kościelnej 
Sygnaturki”, „Z różańcem przez życie”

Ponadto w 2020 r. GOUK zrealizował następujące zadania dodatkowe:



Zespół Ludowy Mianka

Zespół współpracuje z GOUK w Kalnicy oraz uświetnia 
swymi występami uroczystości gminne. Zespół regularnie 
odbywa próby prowadzone przez instruktora opłacanego 
przez GOUK w Kalnicy. 

Pod patronatem GOUK w Kalnicy funkcjonują:

Orlik - GKS Skorpion Kalnica 

Klub GKS Skorpion Kalnica powstał w 2017 roku z inicjatywy 
animatorów z Orlika w porozumieniu z władzami Gminy 
Brańsk, którzy są współfinansowani przez Instytut Sportu. 
Celem stowarzyszenia jest szerzenie kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzież zamieszkałej na terenie Gminy Brańsk. 



Lp. Nazwa postępowania Procedura 
Data podpisania 

umowy 

Kwota umowy zł. 

brutto
Wykonawca Uwagi 

1.

"Dowóz uczniów z terenu Gminy Brańsk 

do szkół oraz dodatkowe przewozy 

organizowane przez gminę w okresie od 

01.09.2020 r. do 31.12.2021r." 

SE.271.2.2020

Przetarg 

nieograniczony 
18.08.2020 r. 372 240,00 zł

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA 

Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Boh. Monte Cassino 8,15 – 873 

Białystok

umowa zawarta na okres 01.09.2020 r. do 

31.12.2021 r. 

Wartość szacunkowa 715 946,98 zł netto tj. 

brutto 773242,18 zł. 

powstałe oszczędności 401 002,18 zł 

2.
„Hurtowe dostawy oleju napędowego”

SE.271.4.2020

Przetarg 

nieograniczony 
18.08.2020 r. 869 000,01 zł

PHU Falko Oil

Krzysztof Falkowski 

Białystoczek 19,

15 - 592 Białystok 

szacunkowa wartość zamówienia 919 600,00 zł 

brutto. Wartość wybranej oferty 869 000,00 zł. 

oszczędności 50 600,00 zł. 

Umowa zawarta do dnia  18.08.2023 r. 

Upust 0,20 zł. na 220 tys. l oleju napędowego 

3.

„Zakup

i sukcesywna dostawa w latach 2020 -2021 

cementu przeznaczonego do przygotowania 

mieszanki betonowej”

SE.271.6.2020

Przetarg 

nieograniczony 
27.08.2020 r. 673 794,00 zł

Chełmski Cement Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
umowa zawarta na okres od dnia podpisania do 

31.12.2021 r. 

4.

Zakup i sukcesywna dostawa w latach 2020 

-2021 kruszywa przeznaczonego do 

przygotowania mieszanki betonowej II 

postępowanie” SE.271.8.2020

Przetarg 

nieograniczony 
25.09.2020 r. 620 535,00 zł

Zakład Produkcji Kruszyw 

RUPIŃSCY Spółka Jawna 

ul. Przemysłowa 28,

18-305 Szumowo

umowa zawarta na okres od dnia podpisania do 

31.12.2021 r. 

5.

Zakup i dostawa używanej ładowarki 

teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem 

i wyposażeniem – III 

postępowanieSE.271.9.2020

Przetarg 

nieograniczony 
22.09.2020 r. 293 970,00 zł

JMP Wózki Widłowe 

Paluchiewicz  Sp. j.

ul. Sejneńska 10,

15-399 Białystok

zakupiono ładowarkę marki MANITOU, model 

MT 932 EASY wraz z niezbędnym osprzętem i 

wyposażeniem i 24 miesięcznym okresem 

gwarancji 

6.

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Brańsk” 

SE.271.10.2020

Przetarg 

nieograniczony 
21.12.2020 r. 967 066,10 zł

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z 

o.o. 

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

okres obowiązywania umowy od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. zaoferowana cena za 1 Mg 

odpadów 1352,54 zł brutto/ 1Mg

Razem wartość zawartych umów w ramach zamówień publicznych 3 796 605,11 zł

Umowy zawarte w ramach zamówień publicznych w roku 2020 



Wnioski złożone w ramach projektów,

programów, inicjatyw

Etap rozpatrzenia

wniosków

Okres 

realizacji

Kwota 

wsparcia

Wkład własny

Udział %

Całkowita 

wartość projektu

Źródło dofinansowania Osoba 

odpowiedzialna

Nowe miejsca i nowe perspektywy dla 

OWP w Gminie Brańsk

Przyznano 

dofinansowanie

2021 –2022 295 679,50 zł

84 %

54 698,00 zł 

16 %

350 377,50 zł EFS przez Wojewódzki Urząd Pracy I. Szczepańska

„Wystarczy chcieć – Aktywni seniorzy w 

Gminie Brańsk”

Przyznano 

dofinansowanie

01.11.2020 –

31.12.2021

265 238,12 zł

94%

16 977,50 zł

6%

282 215,62 zł EFS przez Urząd Marszałkowski M. Bobel

Budowa remizy OSP Domanowo Złożono wniosek 01.01.2021 –

31.12.2022

200 000,00 zł

18%

939 601,00 zł

82%

1 139 601,00 zł Komendant Główny PSP A. Bagińska

Zakupu samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Domanowie

Złożono wniosek 01.01.2021 70 000,00 zł

8%

200 000,00 zł

24%

850 000,00 zł Marszałek Województwa Podlaskiego A. Bagińska

Zakup wyposażenia p.poż. dla OSP 

Lubieszcze

Złożono wniosek 01.01.2021 25 000,00 zł

100%

0,00 zł 25 000,00 zł Fundacja ORLEN A. Bagińska

Zakup wyposażenia p.poż dla jednostek 

OSP Domanowo, Koszewo, Oleksin, 

Świrydy

Złożono wniosek 01.01.2021 80 000,00 zł

80%

20 000,00 zł

20%

100 000,00 zł WFOSiGW w Białymstoku A. Bagińska

„Matematyka jest jak kurz .. jest wszędzie 

i już”

Przyznano 

dofinansowanie

01.03.2021 –

25.06.2021

5 000,00 zł

100%

0,00 zł 5 000,00 zł Fundacja mBanku I. Szczepańska

A. Kosińska

e-usług administracji publicznej Złożono wniosek 15.10.2020 –

31.12.2022

1 038 320,00 zł

87%

155 748,00 zł 

13%

1 194 068,00 zł RPOWP przez Urząd Marszałkowski E. Szymańska

M. Kietliński

Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy 

Brańsk – Projekt Grantowy

Złożono wniosek

luty 2020 

2022-2023 1 396 500,00 zł.

70% 

598 500,00 zł.

30%

1 995 000,00 zł. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego na lata 

2014 -2020 działanie 5.1.

E. Szymańska

Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy 

Brańsk – Projekt Grantowy LGD

Złożono wniosek

sierpień 2020 

2022-2023 755 455,48 zł. 

70%

323 766,64 zł. 

30%

1 079 222,12 zł. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego na lata 

2014 -2020 działanie 8.6.

Zarząd Województwa Podlaskiego

Realizacja w Ramach LGD Brama na 

Podlasie 

E. Szymańska

Pozyskiwanie środków zewnętrznych w roku 2020 



Wnioski złożone w ramach projektów,

programów, inicjatyw

Etap rozpatrzenia

wniosków

Okres 

realizacji

Kwota wsparcia Wkład własny

Udział %

Całkowita wartość 

projektu

Źródło dofinansowania Osoba 

odpowiedzialna

Budowa, przebudowa stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Kalnica

Złożono wniosek 

sierpień 2020

2022-2023 373 985,00 zł

63,63%

213 764,49 zł 

36,37 %

587 749,49 zł

+ Vat 23% tj.

135 182,38 zł. = 

722 931,87 zł. 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Zarząd Województwa 

Podlaskiego

E. Szymańska

Wzrost aktywności społeczno-kulturalnej 

mieszkańców Sołectw Bronka i Patoki 

poprzez wyposażenie świetlic wiejskich

Złożono wniosek 

marzec 2020

Brak dofinasowania z 

powodu wyczerpania 

środków finansowych 

- 15 000,00 zł. 

50%

15 000,00 zł. 

50%

30 000,00 zł. Program Odnowy Wsi 

Województwa Podlaskiego 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

M. Falkowska

Przebudowa drogi gminnej Kiersnowo –

Dębowo

Złożono wniosek 

sierpień 2020

2021- 2022 1 527 410,30 zł.

80%

381 852,57 zł. 

20%

1 909 262,87 zł. Fundusz Dróg Samorządowych 

Wojewoda Podlaski 

M. Falkowska

Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica Złożono wniosek 

sierpień 2020

2021- 2022 979 101,77 zł.

80%

244 775,44 zł. 

20%

1 223 877,21 zł. Fundusz Dróg Samorządowych 

Wojewoda Podlaski 

M. Falkowska

Rządowy fundusz inwestycji lokalnych 

wniosek 500 000 zł. 

Dofinansowanie otrzymano i zakupiono w 

roku 2020  układarkę do poboczy MIREX 

UP280 za kwotę 68 880,00 zł pozostała 

środki w kwocie 431 120 zł  z budżetu 

przeznaczono  na inwestycje w 2021 r. :

- Zakup i dostawa samochodu 

ciężarowego –betonomieszarka/dostawczy 

w kwocie 281, 000 zł 

- Budowa dróg betonowych na terenie 

Gminy Brańsk 10 120 zł 

- Budowy drogi gminnej Chojewo – Pace 

Nr 108246B  140 000,00 zł 

Przyznano dofinasowanie 2020-2021 500 000,00 zł

100%

0 500 000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

M. Falkowska

Pozyskiwanie środków zewnętrznych w roku 2020 



Wnioski złożone w ramach projektów,

programów, inicjatyw

Etap rozpatrzenia

wniosków

Okres 

realizacji

Kwota wsparcia Wkład własny

Udział %

Całkowita wartość 

projektu

Źródło dofinansowania Osoba 

odpowiedzialna

Panele fotowoltaiczne na obiektach 

użyteczności publicznej

Złożono wniosek 

sierpień 2020

2022 500 000,00 zł.

80%

125 000,00 zł 

20%

625 000,00 zł. Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

E. Szymańska

M. Falkowska

Modernizacja Szkoły Podstawowej w 

Domanowie

Złożono wniosek

Grudzień 2020

2022- 2023 1 500 000,00 zł. 

80%

375 000,00

20%

1 875 000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

I. Szczepańska

W. Sztejniec

Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 120 

kW

Złożono wniosek

Grudzień 2020

2022- 2023 500 000,00 zł.

80%

125 000,00 zł 

20%

625 000,00 zł. Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

E. Szymańska

Zakup materiałów do realizacji inwestycji 

pn.: „Budowa drogi relacji Klichy-

Burchaty wykonanej w technologii 

betonowej”

Złożono wniosek

Grudzień 2020

2022- 2023 625 000,00 zł.

100%

0 625 000,00 zł. Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

M. Falkowska

A. Bartosiak

Przebudowa drogi gminnej o nr geod. 28 

w obrębie Poletyły i nr geod. 352 w 

obrębie Świrydy

Przyznano dofinasowanie 2020 676 360,00 zł

43,47%

879 412,28 zł 

56,53%

w tym inspektor 

nadzoru 

35 055, 00 zł

1 555 772,28 zł

W tym kwota 

kwalifikowana 

zgodnie z 

wnioskiem:

1 520 717,28 zł 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Wojewoda Podlaski 

M. Falkowska

Razem: 11 328 050,17 zł 4 669 095,92 zł 16 712 328,47 zł

Wartość otrzymanego już dofinansowania w 2020 rok: 1 742 277,62 951 087,78 zł 2 693 365,40 zł

Pozyskiwanie środków zewnętrznych w roku 2020 



Dziękuję za uwagę

Wójt Gminy Brańsk
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