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Święto Konstytucji 3 Maja 
226 lat temu Polska uchwaliła pierwszą  

w Europie konstytucję 
Jak co roku 3 maja obchodzono Święto  

Konstytucji 3 Maja na pamiątkę uchwalonego przez 
tzw. Sejm Wielki dokumentu ustawy  
regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że  
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą 
na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) 
nowoczesną, spisaną konstytucją. 

W Gminie Brańsk Święto Konstytucji 3 Maja 
było połączone z obchodami Dnia Strażaka.  
Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w kościele  
pw. Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach,  
złożono kwiaty przy pomniku poległych za ojczyznę,  
a następnie odznaczono strażaków ochotników  
srebrnymi oraz brązowymi medalami  
Za Zasługi dla Pożarnictwa.  

3 maja jest również bardzo ważnym dnie  
w kościele katolickim ponieważ obchodzone jest 
święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
głównej patronki Polski, w tym dniu wspomina się 
trzy wydarzenia z historii naszej ojczyzny: obronę 
Jasnej Góry przed Szwedami, śluby króla Jana  
Kazimierza i uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
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W uroczystości wzięli udział: Zastępca  
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  
st. bryg. Piotr Pietraszko, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Podlaskim  
Arkadiusz Krasowski, Skarbnik Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Podlaskim  
Marcin Lasota, Jerzy Szymański, Stanisław  
Derehajło Skarbnik Zarządu Oddziału  
Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku.  
Elżbieta Janina Szymańska Zastępca Wójta Gminy 
Brańsk, Maciej Bobel Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Upowszechniania Kultury w Kalnicy, Feliks  
Aleksander Wróblewski Przewodniczący Rady  
Gminy Brańsk, ks. Andrzej Boguszewski proboszcz 
parafii w Klichach, ks. Krzysztof Dobrogowski  
proboszcz parafii w Szmurłach, Stanisław  
Maruszewski Komendant Gminny OSP  
w Szepietowie, druhowie strażacy z gminnych  
jednostek OSP, nauczyciele, zespół ludowy 
„Mianka” oraz mieszkańcy Gminy Brańsk. 

           W. Sz. 

Święto Konstytucji 3 Maja 
226 lat temu Polska uchwaliła pierwszą  

w Europie konstytucję 

72 Rocznica Bitwy pod Bodakami 

13 maja 2017 r. w kościele p.w. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Klichach o godz. 10.00 
Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Roberta Figury 
diecezjalnego duszpasterza Sybiraków rozpoczęto 
gminne obchody 72 Rocznicy Bitwy pod Bodakami.  

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy 
Brańsk Andrzej Jankowski, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy  
Maciej Bobel oraz zaproszeni goście w tym:  
świadkowie tamtych wydarzeń, członkowie rodzin 
poległych, dyrektorzy, nauczyciele, harcerze,  
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Holonkach, mieszkańcy Gminy Brańsk, a także 
poczty sztandarowe.  
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72 Rocznica Bitwy pod Bodakami 
Po uroczystej Mszy Św., w krótkim  

przemówieniu Wójt Gminy Brańsk Andrzej  
Jankowski przypomniał wydarzenia z 17 maja  
1945 r., a dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Holonkach wykonały montaż słowno-muzyczny. 
Następnie wszyscy zebrani w uroczystym  
przemarszu udali się na cmentarz parafialny, by przy 
pomniku poległych żołnierzy i partyzantów Armii 
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych złożyć  
kwiaty. 

 „PAMIĘĆ O NICH NIE ZGINIE” 
              W. Sz. 

02.05.2017 
 

Przecież nikt nie ma większej miłości 
Od Tych, którzy życie Polsce oddali, 

Dla świetlanej sprawy wolności, 
Walkę wrogom ojczyzny wydali. 

 
Dziś Ojczyzna spłaca swoje długi  
Bohaterom często bezimiennym 

Choć upłynął czas znacząco długi 
Niepamięci wyrywamy ciernie. 

 
Okupanci wam życie zabrali 

Opór wszelki wydawał się próżny 
dziś po latach – to Wyście wygrali 

My jesteśmy z Waszych czynów dumni 
 

Oto Wasze Wam znaki pamięci 
Wzniosłe słowa, modlitwy i kwiaty, 

By imiona Wasze uświęcić 
Nasze życie męstwem ubogacić. 

 
Gdy na wschodzie widać groźne chmury, 

Rosną hydrze imperialnej głowy, 
Panie wieków, który widzisz z góry 

Spraw, by pokój Twój panował błogi. 
 

Żeby brat nie zabijał brata 
Czyniąc ziemię wielkim cmentarzyskiem 

I ojczyzna szczęśliwa, bogata 
Budowała Swą przyszłość pomyślną. 

 
O królowo o zranionym obliczu, 

Wszak Twój obraz przypomina kształt Polski, 
Twych dobrodziejstw nie sposób wyliczyć,  

Tobie nasze powierzamy troski. 
 

                                Ks. Mieczysław Rzepniewski 
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Pierwsze umowy na zakup sprzętu  
ratowniczo—gaśniczego podpisane 

 Czterysta tysięcy złotych przeznaczył Zarząd 
województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu  
ratowniczo-gaśniczego dla podlaskich jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dotację otrzyma  
101 samorządów, czyli wszyscy wnioskujący.  
Podpisanie pierwszych 37 umów odbyło się we  
wtorek, 23 maja w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Białymstoku. Na spotkanie zaproszeni  
zostali przedstawiciele gmin oraz reprezentanci  
jednostek OSP. Zarząd województwa reprezentowali 
marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej 
Żywno. 
  Po raz dziewiąty dofinansowujemy jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym roku udało nam 
się wyasygnować kwotę dwukrotnie większą niż  
w roku ubiegłym – podkreślał marszałek Jerzy  
Leszczyński otwierając spotkanie – Choć wiemy, że 
potrzeby są dużo większe niż możliwości finansowe, 
to mamy nadzieję, że ta pomoc z naszej strony  
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa  
chronionych i chroniących. Życzę Wam, aby nowy 
sprzęt dobrze służył – najlepiej w celach  
szkoleniowych i jak najrzadziej w akcjach. 
 Wicemarszałek Żywno (strażak- ochotnik  
z OSP Jurowce) zaznaczył, że zarząd województwa 
chce z roku na rok zwiększać kwotę dofinansowania 
dla jednostek OSP. 
 Te kwoty, które Państwo otrzymacie,  
z perspektywy jednostek samorządu może nie są  
wielkie, ale przy całym systemie ratownictwa, łącząc 
różnego rodzaju środki można spowodować że  
strażacy – ochotnicy będą bardziej skuteczni, ale tez 
będą sami bardziej bezpieczni. 

 Spotkanie w Białymstoku to pierwsze  
z trzech, podczas których zarząd województwa  
podpisze  
umowy  ze 101 samorządami na zakup sprzętu  
ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
 W Białymstoku podpisano 37 umów, kolejne 
40 zostanie sfinalizowanych już 24 maja w Łomży. 
Natomiast  25 maja w Serwach podpisane zostaną  
24 umowy. 
 Łączna kwota  to 400 tys. zł. 
 Gmina Brańsk otrzymała pomoc finansową  
w wysokości 9000,00 zł. na zakup średniego  
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Holonkach.   

      
Urząd Marszałkowski  

Województwa Podlaskiego  
w Białymstoku.  

Z pracy Rady Gminy Brańsk  
 W środę 31 maja 2017 roku, podczas XXI sesji 
Rady Gminy Brańsk, radni jednogłośnie przyjęli 
sprawozdanie z wykonania budżetu za ub. r. i po raz 
kolejny jednomyślnie udzielili absolutorium Wójtowi 
Gminy Brańsk Andrzejowi Jankowskiemu.   
 Podjęcie uchwały udzielającej absolutorium 
wójtowi/burmistrzowi jest najważniejszą kwestią 
w całym roku budżetowym, gdyż nieudzielenie  
absolutorium może skutkować wystąpieniem 
z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie 
odwołania wójta lub burmistrza.  
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016  
 

omówiła Monika Agnieszka Dygas – skarbnik  
gminy. Sprawozdanie zawiera szczegółowe 
i kompletne informacje o ubiegłorocznych  
dochodach i wydatkach gminy Brańsk. Uchwalony 
przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian 
w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów  
w kwocie 21 828 227,00 zł. Dochody wykonano  
w kwocie 22 090 944,39 zł, co stanowiło 101,20% 
planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 
6 361 949,00 zł, wykonanie w kwocie  
6 597 974,80 zł, co stanowi 103,71% planu,  
a w strukturze wykonania budżetu gminy stanowi  
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Z pracy Rady Gminy Brańsk  
29,86%. Dochody majątkowe zaplanowane w 2016 r. 
w wysokości 489 780,00zł, zostały wykonane  
w kwocie 680 041,70zł. Dochody bieżące  
zaplanowane w 2016r. w wysokości 21 338 447,00zł, 
zostały wykonane w kwocie 21 410 902,69zł.  
W strukturze wykonania budżetu gminy w 2016r. 
dochody własne stanowiły 29,86 %, subwencja 
oświatowa 15,88%, subwencja ogólna 20,23%,  
dotacje celowe na realizację zadań zleconych 
28,66%, dotacje celowe na realizację własnych zadań 
bieżących i inwestycyjnych 3,42%, środki ze źródeł 
unijnych 1,93%, dotacje na realizację zadań  
w ramach porozumienia 0,02%. Uchwalony przez 
Radę Gminy plan wydatków budżetowych po  
zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał 
kwotę 22 063 989,00zł. Wydatki zrealizowano  
w kwocie 20 831 074,93zł, co stanowi 94,41% ogółu 
planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano  
w budżecie Gminy kwotę 2 608 135,00 zł, co  
stanowiło 11,82% ogółu planu wydatków.  
Wydatkowano kwotę 2 375 133,65zł, co stanowi 
91,07% planowanych wydatków na inwestycje.  
Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 11,40%  
w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 
2016 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów 
trwałych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 
kwotę 19 455 854,00 zł, zrealizowano wydatki  
w kwocie 18 455 941,28 zł, co stanowi 94,86% ogółu 
 planu. Z powyższej kwoty 65,64% stanowiły  
wydatki na zadania własne, a  34,30% wydatki na 
zadania zlecone. Działalność roku 2016 przyniosła 
nadwyżkę budżetową w wysokości 1 259 869,46 zł. 
i wolne środki w wysokości 1 050 190,22 zł. 
 Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi  
kwotę 1 643 994,00 zł. Łączna kwota spłaconych  
pożyczek wraz z odsetkami w 2016 r. to kwota   
349 379,78 zł i stanowiła 1,60 % planowanych  
dochodów 2016 r. (szczegółowe sprawozdanie  
opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok  
w załączeniu do artykułu). 
Prawidłowość działań finansowych organu  
wykonawczego gminy za 2016r., pozytywnie  
zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Białymstoku oraz Komisja Rewizyjna występując 
z rekomendacją do udzielenia wójtowi absolutorium. 
Wójt Andrzej Jankowski podziękował radnym za  
poparcie podejmowanych działań, za mądre decyzje 
o czym świadczy wynik finansowy. Słowa  
podziękowania skierował również do pracowników 
urzędu, kierowników referentów i jednostek  
organizacyjnych,  sołtysów wskazując, że to  
absolutorium jest dorobkiem całej wspólnoty  
samorządowej.  

 Rada Gminy na XXI sesji oprócz uchwały  
w sprawie absolutorium przyjęła również 12 innych 
uchwał w sprawie: 
 przyjęcia i realizacji Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego i sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2016. 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania  
finansowego instytucji kultury za 2016r.  

 określenia wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  
zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie ochrony przed bezdomnymi  
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla  
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na 
terenie Gminy Brańsk. 

 określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  
zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników  
bezodpływowych i transportu nieczystości  
ciekłych. 

 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Gminy Brańsk oraz opróżniania  
zbiorników  
bezodpływowych i transportu nieczystości  
ciekłych.  

 przekazania w 2017 roku środków  
finansowych na Wojewódzki Fundusz  
Wsparcia Policji w Białymstoku  
z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru 
Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku  
Podlaskim.  

 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brańsk. 

 przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Brańsk. 
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.  

 zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Brańsk na lata 2017-2021.(z treścią 
przyjętych uchwał można zapoznać się na  
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. 
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Z pracy Rady Gminy Brańsk  
 Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez  
Radę jednogłośnie.  
 Wynikiem zgłoszonego przez radnych Rady 
Gminy Brańsk wniosku o nagminnym zaorywaniu 
rowów i poboczy dróg gminnych oraz innymi  
formami niszczenia pasa drogowego oraz  
niszczeniem, uszkadzaniem, usuwaniem lub  
przesuwaniem znaków granicznych jest apel do 
wszystkich rolników, których grunty własne lub 
dzierżawione przylegają do dróg gminnych  
o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie 
niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie  
zaorywać (uprawiać pasów drogowych) oraz nie  
usuwać znaków granicznych. (treść apelu w dalszej 
części gazetki). 
      A. A. 

Sprawozdanie 
opisowe z wykonania budżetu gminy  

i zadań gospodarczych za rok 2016 
Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi  
uregulowaniami prawnymi przedstawia  
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 
2016, celem dokonania analizy i oceny. 
 Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą 
budżetową Nr XI/126/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 
30 grudnia 2015 r. w wysokości 17 255 743,00 zł 
uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu  
o kwotę 4 572 484,00 zł w wyniku zmian  
wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.  

W strukturze wykonania budżetu gminy  
w 2016 roku dochody własne stanowiły  
–  29,86 % subwencja oświatowa – 15,88 %  
subwencja ogólna – 20,23 % dotacje celowe  
na realizację zadań zleconych – 28,66 %, dotacje  
celowe na realizację własnych zadań bieżących  
i inwestycyjnych – 3,42 %, środki ze źródeł unijnych 
– 1,93 %, dotacje na realizację zadań w ramach  
porozumienia – 0,02 %. 

Rada Gminy ustaliła stawki podatku na  
poziomie zbliżonym do stawek z roku poprzedniego, 
niemniej jednak są one niższe od stawek  
maksymalnych, ustalonych obwieszczeniem Ministra 
Finansów, co spowodowało obniżenie możliwych do 
uzyskania dochodów o kwotę 144 245,94 zł. W tym: 
w podatku od środków  - 99 389,00 zł. W podatku od 
nieruchomości—44 856,94 zł. 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień  
spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 
113 761,39 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku  

osób fizycznych – 113 564,68 zł,  zwolnienia od  
podatku osób prawnych – 196,71 zł. Zastosowane 
obniżenia górnych stawek podatkowych  
i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie 
obniżenie subwencji z budżetu państwa. 
 Na indywidualne wnioski podatników po  
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
udzielone zostały umorzenia w wysokości  
2 080,00 zł, z czego: 
 w podatku rolnym    -    102,00 zł, 
 w podatku leśnym    -        4,00 zł, 
 w podatku od nieruchomości  - 1 974,00 zł. 
         Nie zastosowano umorzeń i odroczeń dla osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej.  

W strukturze wykonania wydatków budżetu 
gminy wydatki bieżące stanowią  
– 88,60 %, wydatki majątkowe – 11,40 %. Wydatki 
bieżące na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół,  
administracji, opieki społecznej stanowią  
– 34,99 %, dotacje przekazane – 4,63 %, wydatki na 
obsługę długu – 0,24 %, a pozostałe wydatki  
– 60,14 %. 

Zrealizowane wpływy z dochodów  
budżetowych pozwoliły na finansowanie zadań  
gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej. 

Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej 
społeczności lokalnej są zawsze większe, realizacji  
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Sprawozdanie 
opisowe z wykonania budżetu gminy  

i zadań gospodarczych za rok 2016 
zadań własnych musi, więc towarzyszyć ustalenie 
ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego  
i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne  
wyróżniają dwie kategorie zadań własnych:  
obligatoryjna i fakultatywna. Zadania obligatoryjne 
Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne  
może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki  
finansowe. 

Określone ustawami zadania były  
realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki  
organizacyjne Gminy: jednostki oświatowe,  
samorządowe instytucje kultury. 

Wydatki budżetowe w roku 2016 zostały  
zrealizowane 94,41 % gdyż na plan  
22 063 989,00 zł. wykonanie stanowi  
20 831 074,93 zł.  

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
wydatki zostały zrealizowane w 96,31% 

W rozdz. 01010 – Infrastruktura  
wodociągowa i sanitacyjna wsi sfinansowane  
zostały zadania z zakresu obsługi wodociągów  
wiejskich i kanalizacji na terenie gminy. W ramach 
wydatków bieżących sfinansowano: 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

konserwatorów wodociągów wiejskich  
– 260 862,46 zł, 

 zakup energii do hydroforni – 167 837,30 zł, 
 wpłaty na PFRON  –               1 049,78 zł, 
 odpisy na ZFŚŚ   –     5 050,30 zł, 
 badania laboratoryjne wody  -    11 052,50 zł. 

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące  
związane z funkcjonowaniem hydroforni  
– usuwanie awarii wodociągowych, zakup części  
zamiennych, dozór techniczny urządzeń, budynków  
i budowli, itp. wydatki bieżące. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 
i zamontowano sprężarkę wraz z rozdzielaczem  
powietrza w stacji uzdatniania wody w Kalnicy  
wydatkując kwotę 19 618,50 zł. W III kwartale 
2016r. opracowano dokumentację projektowo  
– kosztorysową na przebudowę trzech stacji  
uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica,  
Domanowo, Kalnica. Koszt dokumentacji wyniósł 
127 194,30 zł. zgodnie z umową zapłacono I ratę  
stanowiącą 70% umownego wynagrodzenia tj. 
89 036,01 zł. Rata II stanowiąca  
30% umownego wynagrodzenia płatna będzie w 
2017 r. po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na 
budowę. Ponadto  wydatkowano kwotę 1 476,00 zł.  

na wykonanie map do celów projektowych  

niezbędnych do opracowania w/w dokumentacji. 

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze,  

sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej  

w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku  

rolnego w wysokości 25 745,75 zł. 

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność, 

sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom 

– 1 072 746,55 zł i wydatki związane z obsługą  

zadania zleconego w wysokości 21 454,93 zł. 

Ponadto kwotę 21 214,00 zł. wydatkowano 

na: 

 ocena inwestycji mieszkańca gminy pn. 

„Budowa chlewni w miejscowości Załuskie 

Kościelne” w zakresie uciążliwości odorowej  

    -    4 500,00 zł, 

 zakup karmy dla bezdomnych zwierząt  

    -      364,00 zł, 

 odłów i utrzymanie psa w schronisku  

    - 14 700,00 zł, 

 usługi weterynaryjne  -      420,00 zł, 

 odbiór padłych zwierząt -   1 230,00 zł. 

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie  

w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowane 

środki w wysokości 47 881,00 zł wydatkowano  

w kwocie 46 187,63 zł na naprawę i wymianę  

uszkodzonych kolektorów słonecznych, zakup  

materiałów do ogrodzenia rowu melioracyjnego  

w miejscowości Szmurły, itp. wydatki. 

W dz. 600 – Transport i łączność zrealizowano 

wydatki w 93,64%. 

W ramach środków finansowych  

przeznaczonych w rozdz. 60014 jako pomoc 

dla powiatu Bielskiego dofinansowano wykonanie 

następujących zadań: 

 Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598 B  

odcinek drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły  

     - 98 132,22 zł, 

 Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi 

powiatowej  Nr 1694B  Brańsk – Dziadkowice 

przez rzekę Czarną wraz z dojazdami   

    -        130 228,19 zł, 

 Wykonanie dokumentacji na przebudowę  
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drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie –  
Świrydy           -     7 275,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B  

Brańsk - Popławy - Puchały Stare -209 579,62 zł, 
 Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi 

powiatowej Nr 1694B Popławy - Puchały Stare 
- granica powiatu          -11 377,50 zł, 

Zaplanowano dofinansowanie wykonania  
dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej  
Nr 1694B ulica w m. Popławy w wysokości 
22 500,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury 
administracyjne dotyczące ujawnienia wykonanych  
i zatwierdzonych w latach osiemdziesiątych  
dwudziestego wieku podziałów nieruchomości  
proces ten zakończył się 21 grudnia 2016 r. i zadanie 
to nie zostało zrealizowane przez Powiat. Stąd też 
dotacja jaką gmina planowała przekazać Powiatowi 
na realizację przedmiotowego zadania nie została 
przekazana.      

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, na 
plan 1 950 429,00 zł wydatkowano 1 940 175,04 zł, 
w tym na wydatki majątkowe 1 406 146,09 zł.              

W ramach zadań inwestycyjnych: 
1) Wykonano i oddano do użytkowania drogę  

gminną Nr 108224B w miejscowości Popławy. 
Zrealizowano zadanie inwestycyjne w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Przebudowa  
drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości 
Popławy”. Zadanie obejmowało  wykonanie 
nowej nawierzchni jezdni, budowie zjazdów  
i chodników z kostki betonowej oraz  
wykonanie przy budynku remizy OSP nowej 
nawierzchni  
z kostki betonowej. Koszt robót budowlanych 
926 358,25 zł, nadzór inwestorski 19 680,00 zł. 

2) Zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 108234B w miejscowości  
Lubieszcze”. W ramach zadania opracowano 
kompleksową dokumentację projektową wraz  
z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni  
bitumicznej z masy mineralno- asfaltowej, 
warstwy ścieralnej gr. 4 cm  oraz warstwy  
wyrównującej o gr. 3 cm. Oczyszczono  
istniejące przepusty i przykanaliki pod drogą 
oraz ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe.  
Zakupiono kostkę brukowo- betonową, przy 
czym przebudowa chodników oraz zjazdów do 
nieruchomości nastąpi w 2017 roku.  

Poniesiono wydatek w wysokości 431 321,41 zł,  
 

w tym: roboty drogowe 345 000,01 zł, nadzór  
inwestorski 7 380,00 zł, zakup kostki brukowo 
-betonowej 78 941,40 zł.  
3) Złożono wnioski o przyznanie pomocy dla  

operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem,  
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich  
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
w ramach działania „Podstawowe usługi                     
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
PROW na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa 
dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk”  
otrzymał dofinansowanie w wysokości   
2 524 688,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę 
drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszanka 
Stara, drogi gminnej Nr 108227 B Domanowo 
- Patoki, drogi gminnej  Nr 108236B  
w miejscowości Olędzkie,  drogi gminnej  
Nr 108225B Płonowo- Spieszyn.  

„Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B  
Kiersnowo- Dębowo”, 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B  
Spieszyn”.    

W ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg 
gminnych na terenie Gminy Brańsk”  poniesiono 
wydatek w wysokości 11 193,08 zł za  
wykonanie 8 szt. tablic informacyjnych oraz  
zakup materiałów niezbędnych pod konstrukcję 
tablic, które zostały ustawione w miejscu  
realizacji operacji. Z początkiem IV kwartału 
2016 r. Gmina Brańsk przeprowadziła procedurę 
przetargową na wyłonienie Wykonawców na  
w/w zadanie inwestycyjne z podziałem  
zamówienia na cztery części: 
Część 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B 
Pietraszki- Pruszanka Stara, 
Część 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B 
Domanowo- Patoki, 
Część 3 Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B 
w miejscowości Olędzkie, 
Część 4 Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B 
Płonowo- Spieszyn. 

 Złożone w postępowaniu dla Części 1, 2 i 4  
oferty z najkorzystniejszą ceną przewyższyły 
kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W związku  
z czym zaszła konieczność unieważnienia  
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postępowania dla powyższych części oraz 
wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie 
zamówienia. Rozstrzygnięcie przetargu styczeń 
2017 r. Termin realizacji zadania dla Części  
1 Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B  
Pietraszki-Pruszanka Stara zaplanowano do dnia 
 29.09.2017 r., natomiast Część 2 Przebudowa 
drogi gminnej Nr 108227 B Domanowo- Patoki  
i Część 4 Przebudowa drogi gminnej Nr 
108225B Płonowo- Spieszyn zaplanowano do 
dnia 29.06. 2018 r. 
 Dnia 24 listopada 2016 r. podpisano umowę  
z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.  
W Wysokiem Mazowieckiem na realizację  
Części 3 Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B 
w miejscowości Olędzkie. Wykonanie inwestycji 
planowane jest do dnia 09 czerwca 2017 r.  
Planowany koszt robót budowlanych  
693 300,75 zł. 

4)Opracowano dokumentację projektowo 
-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej Nr 
108233B w miejscowości Brzeźnica. Całkowita 
wartość dokumentacji wyniosła  
5 500,00 zł. Zakres przebudowy drogi obejmuje:     

 poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni 
jezdni z 5,0 m do 5,5 m celem dostosowania 
drogi do parametrów wymaganych przez  
obowiązujące warunki techniczne dla dróg  
publicznych; 

 wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu  
asfaltowego gr. 4 cm i warstwy wiążącej  
z betonu asfaltowego gr. 4 cm; 

 wykonaniu chodnika z kostki brukowej  
betonowej gr. 8 cm z prawej strony; 

 wykonaniu zjazdów z kostki betonowej na  
terenie zabudowanym oraz zjazdów  
o nawierzchni żwirowej z kruszywa  
naturalnego na terenie niezabudowanym. 

5) Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej  
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
Wniosek został pozytywnie oceniony, ale ze 
względu na niewystarczające środki finansowe 
nie może obecnie uzyskać refundacji. Projekt  
będzie oczekiwać na dostępność środków  
finansowych. 

W ramach zakupów inwestycyjnych  
w drogownictwie w 2016 r. zakupiono wał gładki do  
 

wałowania dróg gminnych wydatkując kwotę 
7 647,30 zł. 

W dz. 600 rozdz. 60016 wydatkowano środki 

finansowe w kwocie 534 028,95 zł na bieżące  

utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych. 

Wszystkie prace zostały wykonane sposobem  

gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków 

Gminy Brańsk.  

W ramach wykorzystanych na w/w cel  

środków sfinansowano: 

 podatek od nieruchomości  -    279 000,00 zł, 

 zakup kruszywa od Gminnej Spółki 

             -    126 537,29 zł, 

 zakup materiałów do remontów i bieżących 

napraw dróg gminnych   -     43 052,05 zł, 

 rozgraniczenie działek   - 3 750,00 zł, 

 opłaty za zajęcie pasa drogowego 

     -      52 966,94 zł, 

 sporządzenie map ewidencyjnych   - 486,07 zł, 

 wykonanie okresowych przeglądów obiektów 

mostowych         -          1 000,00 zł, 

 koszenie poboczy        -          7 848,27 zł, 

-        inne wydatki bieżące        -          19 378,53 zł. 

 Odśnieżanie dróg gminnych i bieżącą  

konserwację dróg wykonywali pracownicy referatu 

gospodarki komunalnej zatrudnieni w Urzędzie 

Gminy Brańsk. 

      Wydatki w tym rozdziale objęły również  

wykonanie licznych wyżej niewykazanych,  

mniejszych napraw i remontów dróg gminnych  

i dojazdowych do gruntów rolnych.  

 Szczegółowy wykaz zadań ujęty jest  

w sprawozdaniu Referatu Ochrony Środowiska,  

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. 

W dz. 600 rozdz. 60095 wydatkowano 

środki finansowe w kwocie 8 853,18 zł na zakup 

materiałów do bieżących remontów przystanków 

PKS. Remonty przystanków wykonali pracownicy 

Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Gospodarki Komunalnej. 

 W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa na 
plan 80 719,00 zł. wydatkowano 74 751,64 zł na:  
 zakup altan ogrodowych na działki gminne  
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w miejscowości Olszewek i Widźgowo   
     –       14 600,00 zł, 

 materiały do remontu po byłej zlewni mleka  
w miejscowości Mień        –            4 000,00 zł, 

 zużycie energii elektrycznej w budynkach  
mienia komunalnego       –            2 183,24 zł,    

 ubezpieczenie mienia        –               259,24 zł,     
 wpisy do ksiąg wieczystych  –  1 040,00 zł, 
 wznowienie znaków granicznych–24 213,00 zł, 
 wycenę działek położonych we wsiach  

Lubieszcze i Spieszyn –              738,00 zł, 
 rozgraniczenie działek położonych w obrębie 

gruntów wsi Klichy  –           2 460,00 zł, 
 mapy ewidencyjne  –                     492,00 zł, 
 wycinkę drzew na działkach gminnych   

    –         6 765,00 zł, 
 podatek leśny   –              101,00 zł, 
 zakup działki położonej w miejscowości  

Domanowo   –          16 000,00 zł. 
Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane ze 

sporządzeniem wypisów i wyrysów,  ogłoszeniami  
w gazecie, przeglądem budynków komunalnych, itp. 

W dz. 750 - Środki finansowe przeznaczone na 
administrację zostały wykorzystane w wysokości 
2 324 219,95 zł na plan 2 447 104,00 zł, co stanowi 
94,98 %. Z ogólnej puli wydatkowanych środków: 
bieżące utrzymanie administracji na kwotę—  

2 065 142,89 zł  w tym: 
 płace zatrudnionych pracowników i pochodne 

od wynagrodzeń na kwotę –     1 689 687,67 zł, 
 obsługa rady gminy       –          79 278,87 zł, 

w tym:   
 diety radnych, przewodniczącego rady,  

zastępcy przewodniczącego, komisji  
rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na 
kwotę – 77 400,00 zł, 

 promocja gminy na kwotę   –         38 164,82 zł, 
 wynagrodzenia sołtysów     –        68 142,00 zł, 
 składki członkowskie z tytułu przynależności 

do: Związku Gmin Wiejskich Województwa 
Podlaskiego, Związku Gmin Regionu Puszczy 
Białowieskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Brama na bagna”    –      7 730,10 zł, 

 pozostała działalność     –    33 135,49 zł. 
W ramach pozostałych wydatków bieżących 

w administracji sfinansowano: zwrot kosztów  
podróży, środki bhp, energię elektryczną i wodę,  
zakup oleju opalowego, prowizje bankowe,  
rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny,  

ubezpieczenie majątku, usługi prawnicze, opłaty 
pocztowe, paliwo do samochodów, szkolenia  
pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup 
sprzętu, materiały biurowe i kancelaryjne.  
 W ramach wydatków przeznaczonych na  
zakupy inwestycyjne zakupiono oprogramowanie 
komputerowe do systemu zabezpieczenia  
i monitoringu sieci i sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowanie „Rejestr Vat” związane  
z centralizacją rozliczeń podatku VAT  - 8 520,78 zł. 

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek  
samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 
38 164,82 zł na promocję gminy z czego  
sfinansowano: 
 organizację uroczystości gminnych   

    -         14 089,79 zł, 
 zakup nagród i statuetek, pucharów, kwiatów  

i upominków na uroczystości i spotkania  
z udziałem Wójta  -         12 105,91 zł, 

 broszury i artykuły promujące Gminę   
     -        11 969,12 zł. 

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, 
kwotę 109 007,59 zł wydatkowano na: składki 
członkowskie w Związku Gmin Wiejskich Woje-
wództwa Podlaskiego – 1 567,00 zł, oraz na składki 
Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 
3 134,00 zł, składki członkowskie z tytułu przyna-
leżności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa  
Działania „Brama na Bagna” – 3 029,10 zł.  
Pozostała kwotę stanowią wydatki na diety  
i wynagrodzenia sołtysów, sprawdzenie ulg  
inwestycyjnych, art. biurowe, itp. wydatki bieżące. 

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa, w rozdz. 75101 - urzędy  
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa  wydatkowano kwotę 9 236,00 zł 
na aktualizację spisu wyborców oraz zakup  
przezroczystych urn wyborczych.  
 W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa, wydatkowano kwotę 
528 539,60 zł na: 
 dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na  

potrzeby Komendy Powiatowej Policji  
w Bielsku Podlaskim  –                 8 523,29 zł, 

dofinansowanie zakupu samochodu  
ratowniczo - gaśniczego dla Komendy  
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
 w Bielsku Podlaskim           –    120 000,00 zł, 
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 modernizację budynku remizy OSP Glinnik  

      –     30 377,92 zł  
 zakup samochodu pożarniczego dla  

OSP Lubieszcze    –      87 000,00 zł, 
 zakup mebli do remizy OSP Popławy  

     -         3 000,00 zł, 
 zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek 

OSP w Kiersnowie i Chojewie –   13 902,83 zł, 
 utrzymanie OSP na terenie gminy    

     –    264 566,64 zł, 
 obronę cywilną    –        1 168,92 zł. 
 W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 
wydatkowano kwotę 398 847,39 zł na: 
 płace kierowców i pochodne od płac stanowią 

kwotę     –      54 469,28 zł, 
 wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów  

     –        7 686,86 zł, 
 zakup energii elektrycznej     –      10 729,35 zł, 
 remont remiz OSP   –      66 390,88 zł, 
 ubezpieczenie majątku i grupowe  

ubezpieczenie strażaków  – 8 153,00 zł, 
 podatek od nieruchomości  –     19 328,00 zł, 
 pozostałe podatki   –      93,00 zł, 
 zakup paliwa, olejów i płynów  

samochodowych   –        4 690,65 zł, 
 zakup artykułów z okazji obchodów Dnia  

Strażaka i 70 rocznicy powstania OSP Mień  
     –   3 485,74 zł, 

 zakup akumulatorów, opon i części  
zamiennych do samochodów pożarniczych  
     –  6 847,95 zł, 

 zakup mundurów i ubrań roboczych dla  
strażaków     –      15 887,15 zł, 

 zakup wyposażenia dla OSP  –      38 327,33 zł, 
 zakup i ustawienie grilla betonowego i altany  
 ogrodowej przy remizie OSP Chojewo   

     –     12 531,95 zł, 
 badania techniczne samochodów pożarniczych 

                 –  1 836,00 zł. 
 Pozostałą kwotę stanowią drobne remonty 
sprzętu, przegląd techniczny zestawów  
hydraulicznych, delegacje, szkolenia itp. wydatki 
bieżące. 
 W zakresie wydatków inwestycyjnych  
dokonano: 
 modernizacji budynku remizy OSP Glinnik  

    –             30 377,92 zł, 
 zakupu samochodu pożarniczego dla OSP 

Lubieszcze   –               87 000,00 zł, 
 

 zakupu mebli do remizy OSP Popławy   
    –                 3 000,00 zł, 

 zakupu agregatów prądotwórczych dla  
jednostek OSP w Kiersnowie i Chojewie  
    –               13 902,83 zł. 

 W rozdz. 75414 – Obrona cywilna  
sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony  
cywilnej i zarządzania kryzysowego – 962,00 zł.  
Pozostałą kwotę stanowią wydatki na delegacje  
pracowników oraz opłaty polis ubezpieczeniowych. 
 W dz. 757 – Obsługa długu publicznego  
sfinansowano odsetki od zaciągniętego w 2015 r. 
kredytu  - 48 134,41 zł oraz od pożyczek  
zaciągniętych w latach wcześniejszych – 2 161,37 zł. 
 W dz. 801 - Środki finansowe przeznaczone 
na oświatę w wysokości 5 729 515,00 zł zostały  
wykorzystane w wysokości 5 517 587,74 zł, z czego: 
 szkoły podstawowe  -   2 909 911,61 zł, 
 oddziały przedszkolne w szkołach  

podstawowych   -      239 390,86 zł, 
 przedszkola   -      157 993,85 zł, 
 inne formy wychowania przedszkolnego  

    -      237 514,63 zł, 
 gimnazja    -   1 127 444,50 zł, 
 dowożenie uczniów do szkół  -   329 469,21 zł, 
 jednostki pomocnicze szkolnictwa    

    -      179 446,49 zł, 
 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

    -        19 605,66 zł, 
 stołówki szkolne i przedszkolne-176 462,93 zł, 
 pozostała działalność   -    140 348,00 zł. 
 W ramach środków przeznaczonych na  
utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano: 
 wynagrodzenia nauczycieli i obsługi   

     - 1 856 951,77 zł, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne    

     -    146 035,00 zł, 
 pochodne od wynagrodzeń  -    392 427,42 zł, 
 odpisy na ZFŚS    -    103 881,00 zł, 
 zwrot kosztów podróży służbowych   

     -    622,62 zł, 
 energia elektryczna i zużycie wody   

     -      71 070,86 zł, 
 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  

     -      34 654,83 zł, 
 ubezpieczenie majątku szkół  -      13 572,00 zł, 
 zakup oleju opałowego  -      55 578,31 zł,  
 remont dachu na budynku Szkoły Filialnej  

w Chojewie    -    804,77 zł, 
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 konserwacja oczyszczalni ścieków -  461,59 zł, 
 remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej 

w Domanowie    -    788,21 zł, 
 remont ogrodzenia placu przy Szkole Filialnej 

w Świrydach    -    340,02 zł, 
 wymiana kotła CO w budynku Szkoły  

Podstawowej w Mniu   -      10 455,00 zł. 
Na podstawie zawartego porozumienia  

z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii  
prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na 
kwotę 5 217,11 zł. 

Ponadto w zakresie wydatków bieżących 
mieszczą się wydatki związane z bieżącym  
utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup 
środków czystości, zakup materiałów biurowych  
i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, wywóz 
nieczystości, badania lekarskie, kontrole szkół przez 
Sanepid, zakup druków, itp. 

Zaplanowane zadania gospodarcze  
w budżecie gminy na rok 2016 zostały w pełni  
wykonane, a ponadto w miarę możliwości  
finansowych szereg prac remontowych wykonano  
w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe,  
konieczne i niezbędne zadania. 

Środki finansowe w rozdz. 80103 – Oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych,  
wydatkowane zostały na:  
 płace i pochodne od płac nauczycieli  

oddziałów przedszkolnych  –    211 316,90 zł, 
 odpis na ZFŚS    –      10 540,00 zł. 
 Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zakup 
materiałów plastycznych, tonerów do drukarek, art. 
biurowych, środków czystości, itp. wydatki bieżące. 
 Środki finansowe w rozdz. 80104 –  
Przedszkola – opłacono pobyt dzieci zamieszkałych 
na terenie gminy a uczęszczających do przedszkola 
w mieście Brańsk, mieście Bielsk Podlaski, gminie 
Nowe Piekuty i gminie Rudka wydatkując na ten cel  
kwotę 157 993,85 zł. 

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania 
przedszkolnego -  wydatkowano kwotę  
237 514,63 zł. na funkcjonowanie przedszkoli przy 
Szkole Podstawowej w Domanowie, Holonkach  
i Chojewie. 

Z ogólnej puli wydatkowanych środków: 
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz  

z pochodnymi    -    206 655,62 zł, 
 odpis na ZFŚS   -      10 630,00 zł, 
 zakup pomocy dydaktycznych -    825,01 zł, 

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty  
dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup 
środków czystości, materiałów biurowych,  
materiałów edukacyjnych, itp. wydatki bieżące. 

W rozdz. 80110 – Gimnazja zostały  
sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem 
Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach  
ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 
1 127 444,50 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. 
na: 
 wynagrodzenia nauczycieli i obsługi   

     -    710 693,63 zł, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne    

     -      57 782,53 zł, 
 składki na ubezpieczenie społeczne   

     -    137 418,53 zł, 
 składki na fundusz pracy     

     -      17 184,67 zł, 
 odpisy na ZFŚS    -      43 328,00 zł, 
 energię elektryczną i zużycie wody   

     -      42 148,05 zł, 
 ubezpieczenie majątku   -        3 254,00 zł, 
 zakup pomocy dydaktycznych—  15 072,00 zł, 
 sługi telekomunikacyjne  -        2 974,00 zł. 
 W ramach porozumienia zawartego z Gminą 
Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej 
w Gimnazjum w Glinniku wydatkując kwotę 
5 217,11 zł. 
 Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty 
dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup 
środków czystości, materiałów biurowych,  
materiałów do bieżących remontów i napraw,  
przeglądy gaśnic, itp. wydatki bieżące. 

Wydatki w rozdz. 80113 – Dowożenie 
uczniów do szkół wydatkowano kwotę 
329 469,21 zł na sfinansowanie: 
 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 

dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół  
    -             107 918,72 zł, 

 zakup biletów miesięcznych w PKS  
Siemiatycze dla uczniów dowożonych do 
szkół na terenie Gminy Brańsk 
- 197 046,64 zł, 

 odpis na ZFŚS   -                 1 093,93 zł, 
 opłata polis ubezpieczeniowych -      340,00 zł, 
 środki bhp    -             163,72 zł, 
 zakup paliwa, opon, części zamiennych,  

olejów i płynów do samochodów      
    -               19 739,10 zł, 
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 badania okresowe pracowników  -     270,00 zł, 
 pozostałe wydatki   -         2 897,10 zł. 

Wydatki w rozdz. 80143 – Jednostki  
pomocnicze szkolnictwa, dotyczą: 
 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń  

pracowników oświaty                 168 597,62 zł, 
 odpisów na ZFŚS   3 464,61 zł. 
 Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania 
okresowe pracowników, środki bhp, szkolenia  
pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne,  
druki, publikacje, zwrot kosztów podróży, itp.  
wydatki bieżące. 

W rozdz. 80146 – Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę  
19 605,66 zł na plan 26 574,00 zł sfinansowano: 
koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne  
i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup  
publikacji i książek metodycznych. 
 W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne  
i przedszkolne, wydatkowano kwotę 176 462,93 zł. 
na sfinansowanie funkcjonującej stołówki szkolnej 
przy Szkole Podstawowej w Domanowie  
przygotowującej obiady uczniom chętnym do  
korzystania z posiłków ze wszystkich szkół  
podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. 
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
zatrudnionych kucharek i intendentki –  
133 866,52 zł, zakup energii i wody – 28 152,84 zł, 
odpis na ZFŚS – 4 190,00 zł. Pozostałą kwotę  
stanowią wydatki bieżące związane 
z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak:  
konserwacja dźwigu towarowego, usługi  
kominiarskie, monitoring szkodników żywności, 
przegląd gaśnic, usługi pralnicze, badania lekarskie 
pracowników, itp. wydatki bieżące. 
 Przy Szkole Podstawowej w Domanowie  
w rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne 
został utworzony rachunek dochodów i wydatków 
samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność określoną w systemie 
oświaty obejmujący odpłatność uczniów za obiady. 
Dochody z odpłatności finansowały wydatki na  
zakup produktów do sporządzania posiłków. Na  
rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 
151 756,66 zł, z której sfinansowano zakup  
produktów do sporządzania posiłków obiadowych na 
kwotę 151 756,66 zł. Stan środków pieniężnych na 
koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy. 

 
  

 W rozdz. 80195 – Pozostała działalność  
wydatkowano kwotę 140 348,00 zł. na plan  
148 929,00  zł na: 
 dofinansowanie pracodawcom kosztów  

przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników   -         80 810,00 zł, 

 odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów   
    -        59 538,00 zł. 

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 
5 517 587,74 zł, z czego: 
 otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała  

kwotę – 3 492 023,00 zł, co stanowi 63,29  % 
ogółu wydatków poniesionych na zadania  
w zakresie oświaty, 

 dochody własne z budżetu gminy – 
1 718 774,37 zł, co stanowi 31,16 % ogółu  
wydatków, 

 dotacje budżetowe na zadania własne –  
193 921,00 zł co stanowi 3,51 % ogółu  
wydatków, 

 środki na wyposażenie szkół w podręczniki  
i materiały edukacyjne – 32 059,37 zł  
co stanowi 0,58 % ogółu wydatków, 

 środki na dofinansowanie pracodawcom  
kosztów kształcenia młodocianych  
pracowników – 80 810,00 zł co stanowi  
1,46 % ogółu wydatków. 

 z budżetu gminy dla sfinansowania zadań  
w oświacie Gmina dołożyła kwotę 
1 718 774,37 zł. 

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zostały  
sfinansowane wydatki związane z działalnością 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii. 

W ramach środków wykorzystanych na reali-
zację zadań z zakresu rozwiązywania problemów 
alkoholowych sfinansowano: 
dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym 

GKRPA  –                   5 750,00 zł, 
 opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa  

i psychiatry) o osobach uzależnionych 
od alkoholu kwalifikujących się do leczenia 
odwykowego skierowanych na badania przez 
GKRPA       –                    2 093,60 zł, 

 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych  
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 w zakresie uzależnień dla uczniów  -3610,00 zł, 
 organizację wypoczynku letniego dzieci  

z uwzględnieniem programów  
profilaktycznych   -          24 000,00 zł, 

realizację programów profilaktycznych: „Żyć jak 
Dawid”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Dziękuję nie 
piję”, „Hitboll” oraz udział w kampanii przeciw  
nietrzeźwym kierowcom  -           8 012,15 zł, 
 wynagrodzenia członków GKRPA za  

posiedzenia   -            2 684,77 zł, 
 aktualizacja i dostęp do portalu programów  

i profilaktyki uzależnień dla GKRPA 
    -     258,49 zł,     

 teczka gotowych materiałów, programów dla 
GKRPA    -              258,49 zł, 

 zakup wyposażenia i materiałów biurowych  
    -           3 251,06 zł. 

 W rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie  
narkomanii Wydatkowano kwotę 1 999,78 zł  
na dofinansowanie autorskiego programu  
profilaktycznego „Wolność – to rozumiem”  
realizowanego w Publicznym Gimnazjum  
w Glinniku. 

Zadania w dz. 852 – Pomoc społeczna,  
finansowane były z trzech źródeł – dotacji  
przekazanej na zadania zlecone w kwocie –  
5 171 085,36 zł, dotacji celowych na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących – 281 086,91 zł, z budżetu 
gminy – 493 790,53 zł. Ogółem na pomoc społeczną 
w 2016 roku wydatkowano – 5 945 962,80 zł na plan 
6 071 754,00 zł. 
 W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 
wydatkowano kwotę 206 582,59 zł na opłacenie  
pobytu 11 osób w DPS tj. 94 świadczenia. 
 W rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 4330 
wydatkowano kwotę 8 503,23 zł na opłatę 50 % 
kosztów pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej. 
  W rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 
otrzymaną dotację w wysokości 7 088,00 zł  
zwrócono w całości na konto Podlaskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Białymstoku, gdyż nie  
zatrudniono asystenta rodziny. 
 Dotacja przekazana w dz. 852 rozdz. 85211 § 
2010 – Świadczenia wychowawcze, w wysokości 
3 383 874,00 zł została wykorzystana  
w wysokości  3 374 847,88 zł na: 
 wypłatę świadczeń  -           3 307 210,40 zł, 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

    -               27 146,61 zł, 

 zakup art. biurowych, akcesoriów  
komputerowych,  

 paliwa do samochodu, środków czystości,  
wyposażenia, itp.  -               27 894,65 zł, 

 usługi pocztowe, prowizje bankowe, instalacja 
oprogramowania, montaż wyposażenia   
            -         3 520,58 zł, 

 usługi telekomunikacyjne     -            202,14 zł, 
 czynsz za wynajem lokalu  -        7 985,00 zł, 
 delegacje pracowników  -           110,50 zł,  
 szkolenia pracowników  -           778,00 zł. 
 Niewykorzystaną dotację w wysokości 
9 026,12 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku.  
 Dotacja przekazana w dz. 852 rozdz. 85212  
§ 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 
1 795 510,00 zł została wykorzystana w wysokości 
1 789 833,40 zł. na: 
 wypłatę świadczeń rodzinnych   

    -    1 631 459,29 zł,  
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

    -        98 660,00 zł, 
 wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS 

wykonujących zadania z zakresu ustawy  
o świadczeniach rodzinnych  -      31 330,02 zł, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne -2346,00 zł, 
 składki ZUS i FP od wynagrodzeń  

     -      12 322,75 zł, 
 zwrot kosztów podróży  -             99,00 zł, 
 zakup druków, materiałów kancelaryjnych, 

wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp. 
     -        4 231,76 zł, 

 zakup usług telekomunikacyjnych  -   60,00 zł,  
 fundusz świadczeń socjalnych -      1 093,93 zł, 
 czynsze za wynajem lokalu  -        5 197,00 zł,  
 szkolenia pracowników  -           349,00 zł,  
 pozostałe wydatki   -        2 384,65 zł.  
 Niewykorzystaną dotację w wysokości 
5 676,60 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku.  

Dotacja w rozdz. 85213 – Składki na  
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy  
społecznej, w wysokości 287,00 zł została  
wykorzystana na sfinansowanie składek na  
ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę tj. 6 składek na  
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kwotę 280,80 zł. Niewykorzystaną dotację  
w wysokości 6,20 zł zwrócono na konto Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. 

Dotacja w wysokości 3 329,00 zł została  
wykorzystana na sfinansowanie składki  
na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób tj. 74 składki 
na kwotę 3 312,64 zł. Niewykorzystaną dotację  
w wysokości 16,36 zł zwrócono na konto  
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku. 

Dotacja przekazana w rozdz. 85214 § 2030  
w wysokości – 42 087,00 zł została wykorzystana na 
wypłatę zasiłków okresowych, tj. 97 świadczeń dla 
26 rodzin na kwotę 41 380,23 zł. Niewykorzystaną 
dotację w wysokości 706,77 zł. zwrócono na konto 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku. 
 W 2016 r. wypłacono zasiłki celowe, jeden  
zasiłek specjalny oraz pokryto koszty pogrzebu  
stałego świadczeniobiorcy wydatkując kwotę 
12 877,64 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 21  
rodzin tj. 20 świadczeń. Zasiłki przeznaczone były 
na zakup odzieży, opału, leków i żywności.  

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, 
sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych 
dla 1 rodziny tj. 10 świadczeń na kwotę 2 053,04 zł. 

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030  
wypłacono 9 osobom zasiłki stałe na kwotę  
36 806,50 zł, tj. 78 świadczeń. Niewykorzystaną  
dotację w wysokości 177,50 zł. zwrócono 
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku. 
  W dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 –  
Ośrodki pomocy społecznej, planowana dotacja 
w wysokości 98 845,00 zł została przekazana  
w wysokości 98 845,00 zł. i wykorzystana  
w  wysokości 97 987,45 na wypłaty wynagrodzeń 
zatrudnionych pracowników, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, 
pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych. Niewykorzystaną  
dotację w wysokości 1 233,85 zł. zwrócono 
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku. 

Ogółem na bieżące funkcjonowanie GOPS 
wydatkowano kwotę 331 385,18 zł w tym: 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

    - 299 400,82 zł, 
 odpis na FŚS  -     5 870,75 zł, 
 
 
   

 czynsz za lokal   -   11 356,50 zł, 
 środki BHP   -     3 055,42 zł. 
Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące –  
artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu, usłu-
gi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, 
usługi telekomunikacyjne, opłata polis  
ubezpieczeniowych, itp. 

W rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł. na 
wypłatę zasiłku dla 1 gospodarstwa na usuwanie 
skutków huraganu. 

Dotacja w rozdz. 85295 – Pozostała  
działalność w wysokości 103 159,00 zł została  
wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 
101 976,39 zł. Niewykorzystana dotacja  
w wysokości 1 182,61 zł została zwrócona na  
rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku.  

Z pomocy w formie gorącego posiłku  
skorzystało 290 uczniów tj. 36 873 posiłki, średni 
koszt jednego posiłku wyniósł 3,39 zł. Ogólny koszt 
za obiady to kwota 125 044,39 zł z tego 99 682,39 zł 
opłacono z dotacji, a 25 362,00 zł opłacono ze  
środków własnych gminy. 

Wypłacono 7 osobom zasiłki celowe na  
zakup posiłków – 51 świadczeń na kwotę  
6 932,00 zł - środki te pochodziły z budżetu gminy – 
4 638,00 zł oraz  z dotacji celowej  
– 2 294,00 zł. 

Dotacja przyznana w wysokości 150,00 zł 
została wydatkowana na obsługę Karty Dużej  
Rodziny w wysokości 123,28 zł. Niewykorzystana 
dotacja w wysokości 26,72 zł została zwrócona na 
rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku.  

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla 
uczniów, sfinansowano pomoc mater ialną  
dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 
51 402,80 zł. W ramach wykorzystanej kwoty  
sfinansowano: 
 stypendia szkolne dla 158 uczniów na kwotę –  

51 077,80 zł, z czego kwota 40 861,80 zł  
to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 
10 216,00 zł stanowi środki własne gminy, 

 zakup wyprawki szkolnej dla 1 ucznia szkoły 
podstawowej na kwotę 325,00 zł. 

 W dz. 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska wydatkowano na:       
oświetlenie ulic, placów i dróg  -   108 876,02 zł, 
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 zakłady gospodarki komunalnej  -  877 781,60 zł, 
gospodarka odpadami    -    449 950,78 zł. 

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 
kwota 449 950,78 zł została wykorzystana na: 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

pracowników zajmujących się wymiarem 
i ewidencją księgowa opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
     –      75 320,66 zł, 

 wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty  
     –      16 984,00 zł, 

 wynagrodzenia dla firmy zajmującej się  
zbiórką odpadów komunalnych –292 680,00 zł, 

 prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych  –      21 420,00 zł, 

 usuwanie wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy  –   31 808,98 zł. 

 Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące 
związane z obsługą gospodarki odpadami  
na terenie gminy – materiały biurowe, opłaty  
pocztowe, szkolenia pracowników, środki BHP,  
rozmowy telefoniczne. 

W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów  
i dróg wydatkowano kwotę 108 876,02 zł na: 
 zakup programatorów do oświetlenia ulicznego 

     - 1 240,00 zł, 
 energię elektryczną   -      73 627,11 zł,  
 konserwację oświetlenia ulicznego   

     -      26 303,88 zł, 
 montaż programatora astronomicznego   

     -           492,00 zł, 
 wykonanie oświetlenia ulicznegowe wsi  

Majorowizna    - 7 140,00 zł  
 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Majorowizna -            73,03 zł. 
W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki ko-

munalnej wydatkowano kwotę 877 781,60 zł na: 
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

pracowników       -     556 599,67 zł, 
 zakup środków bhp dla pracowników   

     -         5 316,87 zł, 
 fundusz świadczeń socjalnych—   16 500,10 zł, 
 naprawy samochodów i sprzętu drogowego  

     -      16 597,88 zł, 
 zakup paliwa i olei, części zamiennych  

i płynów eksploatacyjnych do samochodów  
i sprzętu drogowego    -   191 725,76 zł, 

 materiały do remontu pomieszczeń gospodarki 
komunalnej    -      11 778,59 zł, 

 

 materiały do bieżących napraw i remontów 
przeprowadzanych na terenie gminy   
     -      35 244,82 zł, 

 zakup drabiny, kluczy nasadowych, spawarki  
wirowej, wkrętarki   -        4 105,95 zł, 

 polisy ubezpieczeniowe  -       11 253,80 zł  
 zakup energii    -         4 357,70 zł  
 wpłaty na PFRON   -        3 056,07 zł, 
 badania profilaktyczne pracowników  

     -    996,00 zł, 
 szkolenia pracowników  -    500,00 zł, 
 inne wydatki bieżące   - 5 357,39 zł. 
 W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 
i zamontowano zbiornik na paliwo wydatkując  
kwotę 14 391,00 zł. 
 Wykonywano zadania o charakterze  
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące 
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności. Do zadań tych należą: budowa, remonty  
i bieżące utrzymanie dróg gminnych; remonty  
obiektów użyteczności publicznej; zaopatrzenie  
gminy w wodę; gospodarka odpadami; przeglądy 
oraz remonty oczyszczalni. 
 Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki 
komunalnej wykonywali zadania związane z: 
 bieżącą konserwacją urządzeń uzdatniających 

wodę oraz przydomowych oczyszczalni  
ścieków, 

 bieżącą obsługą i konserwacją zbiorników 
wodnych Otapy - Kiersnówek, Olszewek, 

 bieżącymi remontami pojazdów użytkowanych 
przez referat Gospodarki Komunalnej, 

 pomocą przy organizacji festynów oraz  
pracami porządkowymi po odbytych  
festynach, 

 bieżącymi remontami i konserwacją dróg na 
terenie gminy, naprawy przepustów  
i mostków, 

 usunięciem i porządkowaniem drzewostanu na 
terenie gminy, 

 wykonaniem prac porządkowych na terenie 
gminy, 

 bieżącymi remontami świetlic wiejskich  
i remiz OSP, 

 wykonaniem przystanków autobusowych dla 
dzieci dojeżdżających do szkół, 

 rozwożeniem korespondencji na terenie  
gminy. 
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 Działalność kulturalna finansowana była  
w ramach dotacji przekazanych dla samorządowych 
instytucji kultury na bieżącą działalność  
w wysokości 323 836,00 zł oraz dotacji na zadania  
i zakupy inwestycyjne – 21 164,00 zł. 
 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury 
im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją 
działalność w ramach rozdz. 92109. Uzyskał  
dochody własne w wysokości 38 017,66  zł w tym:  
z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 
– 301,28 zł, za wynajem autobusu – 6 421,20 zł,  
wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 
4 910,18 zł, darowizny na festyny – 26 385,00 zł. 
 Ponadto została przekazana dotacja z budżetu 
gminy na:  
 bieżącą działalność  -     233 836,00 zł, 
 remont świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie 

Koronne    - 21 164,00 zł. 
W ramach rozdz. 92109 – Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 
389 712,83 zł na: 
 wynagrodzenia zatrudnionych pracowników  

i pochodne od wynagrodzeń  -     110 487,10 zł, 
 zakup energii elektrycznej wody w budynku 

GOUK i świetlicach          -         30 750,71 zł, 
 remont ogrodzenia przy GOUK w Kalnicy  

     -       14 909,60 zł, 
 remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy   

     -         4 608,47 zł, 
 remont świetlicy wiejskiej w Popławach   

     -         2 051,36 zł, 
 wykonanie fundamentów pod świetlicę wiejską  
      w Załuskich Koronnych  -      21 164,36 zł,  
 podatek od nieruchomości  -      40 292,00 zł,  
 ubezpieczenie majątku   -      21 893,16 zł,  
 podatek od środków transportowych   

     -      13 945,00 zł, 
 podatek rolny    -    356,00 zł  
 usługi telekomunikacyjne  -        2 098,06 zł,  
 odpisy na ZFŚS    -        2 592,61 zł,  
 art. do przygotowania uroczystości gminnych, 

art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do  
samochodów, środki czystości, itp.   
                                               -      49 656,21 zł,  

 usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z 
drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów 
kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, 
usługi związane z uroczystościami gminnymi, 
itp.               -      67 008,79 zł,  

  
 

 środki bhp     -    762,19 zł. 
 Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania 
profilaktyczne pracowników, podróże służbowe  
pracowników, itp. wydatki bieżące. 
 W ramach merytorycznej działalności  
prowadzonej przez Gminny Ośrodek  
Upowszechniania Kultury sfinansowano: 
 Spotkanie opłatkowe sołtysów z ks. bp prof.  

dr hab. Tadeuszem Pikusem, 
 Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk  

z rolnikami i przedsiębiorcami, 
 XX  Jubileuszowy Przegląd Kolęd i Piosenek 

Świąteczny, 
 Ferie zimowe na wesoło 25.01 – 05.02.2016, 
 Dzień kobiet, 
 Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny, 
 Wykład „Zaszczep w sobie modę na zdrowie  

i urodę”, 
 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

obchody Gminnego Dna Strażaka i 70  
rocznicy powstania OSP w Mniu, Majówka, 

 Obchody 70 rocznicy Bitwy pod Bodakami, 
 Konkurs „Mam talent” i Dzień Dziecka, 
 Jubileusz 35 – lecia Zespołu Ludowego 

„Mianka”, 
 X Festyn Rodzinny, 
 Obchody 77 rocznicy Bitwy pod Olszewem, 
 Przegląd Pieśni Maryjnej, 
 Konkurs na stroik bożonarodzeniowy, 
 Spotkania Klubu Seniora, 
 Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
 Dni otwarte Funduszy Europejskich, 
 Konkurs wiedzy biblijnej. 
 W rozdz. 92116 na działalność biblioteki 
wydatkowano kwotę 94 637,51 zł z czego płace  
i pochodne od płac stanowią kwotę 65 235,27 zł, za-
kup księgozbioru – 3 715,39 zł, odpis na FŚS – 
2 501,45 zł, zakup środków czystości – 2 362,04 zł, 
dostęp do programu Mak + ZAIKS – 1 697,68 zł, 
wydruk herbów i godła – 634,68 zł, zakup  
wyposażenia – 6 248,93 zł. 
Pozostałe koszty stanowią wydatki na środki bhp, 
usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, bada-
nia lekarskie, artykuły biurowe itp. 
 W samorządowych instytucjach kultury nie 
występują na koniec roku należności i zobowiązania 
wymagalne. 
 W rozdz. 92127 na działalność dotyczącą 
miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci  
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walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 

25 004,30 zł na remont pomnika w Olszewie  
i uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem. 

W rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 
9 987,29 zł na utrzymanie i działalność Regionalnej 
Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach w tym na: 
 zakup materiałów do usunięcia awarii  

w budynku, zakup roślin, śr. czystości, itp. 
     -   602,87 zł, 

 zakup energii elektrycznej i wody    
    -          8 768,74 zł, 

 okresową kontrolę budynków i przegląd gaśnic 
    -             423,68 zł, 

 opłatę polis ubezpieczeniowych    
      -             192,00 zł. 

W ramach środków przeznaczonych na  
kulturę fizyczną – dz. 926 -  wydatkowano kwotę 
28 634,02 zł na: 
 obiekty sportowe  -        16 000,00 zł,  
 zadania w zakresie kultury fizycznej  

    -        12 634,02 zł. 
 W rozdz. 92601 wydatkowano kwotę 
16 000,00 zł na: 
 wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we 

wsi Mień oraz utwardzenie terenu przy boisku  
    -   8 000,00 zł, 

 wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we 
wsi Markowo   -   8 000,00 zł. 

W rozdz. 92605 wydatkowano kwotę  
12 634,02 zł na: 

 zakup artykułów do organizacji turniejów,  
 obchodów harcerskiego zlotu wiosennego,  

zakup piłek, okularów i czepków pływackich  
    -        6 153,91 zł, 

 wynajem urządzeń rozrywkowo-  
rekreacyjnych, opieka i dowóz dzieci na basen 
    -         6 246,11 zł, 

 opłata polis ubezpieczeniowych -   234,00 zł.  
 W roku 2016 r. Gmina realizowała zadania w 
ramach Funduszu Sołeckiego.  
 Na Fundusz Sołecki w budżecie wyodrębniono 
kwotę 421 598,00 zł. Większość zadań realizowali 
pracownicy Referatu Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, natomiast  
pozostałe zadania realizowane były przez  
wykonawców zewnętrznych. Wydatkowano kwotę 
420 792,33 zł na realizację zadań w poszczególnych 
sołectwach: 
1) Bronka: Wykonano przyłącze wodociągowe  
 
    

zdemontowano starą podłogę, zlikwidowano piwnicę 
poprzez zasypanie piaskiem, wylano posadzkę  
betonową oraz ułożono terakotę. Koszt realizacji  
zadania w całości pokryty została z FS - 9 456,68 zł. 
2) Brzeźnica: Opracowano dokumentację,  
zakupiono i zamontowano zestaw placu  
zabaw. Realizację zadania sfinansowano z FS   
w wysokości 9 964,80 zł oraz ze środków  
gminy – 1,18 zł. 
3) Burchaty: Zakupiono grys i utwardzono drogę 
żwirową. Całość zadania sfinansowano  
ze środków FS - 7 480,65 zł. 
4) Chojewo: Utwardzono plac pod altanę poprzez 
ułożenie kostki brukowej, zakupiono i ustawiono 
altanę wraz ze stołem i ławkami, zakupiono  
i ustawiono grill betonowy, zakupiono  
i zamontowano grzejniki elektryczne w budynku  
remizy. Zadania sfinansowano ze środków FS  
w wysokości 13 408,72 zł oraz ze środków gminy  
– 1 263,43 zł. 
5) Dębowo: Dokonano wymiany pokrycia  
dachowego na budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie 
sfinansowano w całości ze środków FS –6 605,56 zł. 
6) Domanowo: Zakupiono rury, które  
wykorzystano do remontów przepustów na drogach, 
wytyczono punkty graniczne dróg gminnych  
położonych na terenie sołectwa, zakupiono żwir  
i  utwardzono drogę Nr 499. Zadania sfinansowano 
ze środków FS w wysokości 15 864,63 zł oraz ze 
środków gminy – 306,80 zł. 
7) Ferma: Oczyszczono rowy i usunięto  
zakrzewienia po obu stronach drogi Ferma  
Hodyszewo oraz zakupiono żwir  
i wyrównano i nawieziono żwirem drogi  na terenie 
sołectwa. Zadania sfinansowano  
w całości ze środków FS – 7 904,09 zł. 
8) Glinnik: Dobudowano do budynku remizy OSP 
pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na  
kuchnię, toaletę i szatnię. Zadanie sfinansowano ze 
środków FS w wysokości 10 472,92 zł oraz środków 
gminy – 3 581,02 zł. 
9) Holonki: Wykonano remont łazienki  
polegający na wykonaniu sufitu podwieszanego na 
stelażu,  wykonaniu odprowadzeni i odejść  
wodno- kanalizacyjnch oraz ułożeniu glazury.  
Zakupiono kuchenkę gazową i piekarnik. Zadania 
sfinansowano w całości ze środków  
FS–10 665,33 zł. 
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10) Kadłubówka: Wykonano remont świetlicy  

wiejskiej polegający na usunięciu zużytych płyt 
pilśniowych ze ścian i sufitu, wymianie  
przewodów elektrycznych, wymianie gniazd  
i przełączników elektrycznych, wymianie  
skrzynki rozdzielczej, wydzieleniu  
pomieszczenia kuchennego poprzez  
zamontowanie ścianki, na której ułożono  
boazerię, wypoziomowaniu i wzmocnieniu  
konstrukcji sufitu, ułożeniu nowej boazerii na 
suficie. Zadanie sfinansowano ze środków FS  
w wysokości 9 569,59 zł oraz środków gminy  
– 202,85 zł. 

11) Kalnica: Przy świetlicy wiejskiej zamontowano 
zbiornik bezodpływowy na szambo, zakupiono 
chłodziarko-zamrażarkę i kuchenkę gazowo 
-elektryczną. Zadania sfinansowano ze środków 
FS w wysokości 11 069,78 zł oraz ze środków 
gminy – 467,78 zł. 

12) Kiersnowo: W budynku świetlicy zaadoptowano  
jedno z pomieszczeń na łazienkę. W ramach prac 
na ścianach zamontowano płytę gipsowo 
- kartonową, wykonano odejścia i odprowadzenia 
wodno- kanalizacyjne, ułożono terakotę. Zadanie 
sfinansowano w całości ze środków FS  
– 9 202,62 zł. 

13) Kiersnówek / Majorowizna: Wykonano  
odwodnienie drogi we wsi Kiersnówek układając 
korytka ściekowe. Zadanie w całości  
sfinansowano ze środków FS – 4 446,05 zł. We 
wsi Majorowizna wykonano oświetlenie uliczne 
oraz dokonano przyłącza tego oświetlenia.  
Zadanie sfinansowano ze środków FS  
w wysokości 4 446,05 zł oraz ze środków gminy  
– 2 766,98 zł. 

14)  Kiewłaki: Zakupiono żwir i nawieziono na drogi 
Nr 94 i 112. Zadanie sfinansowano  
ze środków FS w wysokości 7 904,09 zł oraz ze 
środków gminy – 0,19 zł. 

15) Klichy: Wykonano remont przepustów  
drogowych na drogach Klichy – Oleksin, Klichy  
– Burchaty, wykonano remont górnej  
kondygnacji świetlicy wiejskiej polegający  
na wyrównaniu i pomalowaniu ścian,  
pomalowaniu podłogi i sufitu, wstawieniu no-
wych drzwi. Zadania sfinansowano ze  
środków FS w wysokości 12 138,42 zł oraz ze 
środków gminy – 5,49 zł. 

16) Koszewo: Wykonano przystanek autobusowy 
dla dzieci dojeżdżających do szkół, w remizie 
OSP zdemontowano starą podłogę, zasypano 
piwnicę piaskiem, rozprowadzono przyłącza 
wodno 
- kanalizacyjne, wylano chudy beton pod  
posadzkę. Zadanie sfinansowano ze środków FS  
w wysokości 8 863,87 zł oraz ze środków gminy  
– 212,22 zł. 

17) Lubieszcze: W ramach zagospodarowania tere-
nu             OSP w Lubieszczach wykonano 
ogrodzenie  
placu, dokonano rozbiórki budynku po byłej 
zlewni mleka. Zakupiono telewizor do remizy 
OSP Lubieszcze. Wydatkowano kwotę 
9 068,12 zł ze środków FS i 2 616,88 zł ze 
środków gminy. 

18) 18) Markowo: Dokonano wznowienia znaków  
granicznych, wykonano ogrodzenie działki 
przeznaczonej na boisko sportowe i plac  
zabaw oraz zakupiono materiały i wykonano 
bramki. Zadanie sfinansowano ze środków FS 
w wysokości 9 597,82 zł oraz ze środków  
gminy – 3,85 zł. 

19) Mień: Przesunięto ogrodzenie przy boisku  
sportowym, utwardzono teren, zakupiono  
i ułożono kostkę brukową. W budynku po byłej 
zlewni mleka wymieniono okna i drzwi.  
Zakupiono wał gładki do wałowania dróg  
gminnych. Zadania sfinansowano ze środków FS 
w wysokości 19 647,30 zł oraz ze środków  
gminy – 3 872,41 zł. 

20) Nowosady: Zakupiono żwir i nawieziono na  
drogę gminą położoną za wsią. Zadanie  
sfinansowano ze środków FS w wysokości 
6 549,10 zł oraz ze środków gminy – 0,21 zł. 

21) Oleksin: Wymieniono pokrycie dachowe na  
budynku remizy OSP, wydatkując kwotę 
13 549,86 zł ze środków FS. 

22) Olędzkie: Zakupiono żwir i  nawieziono drogi 
gminne położone na terenie sołectwa.  
Wydatkowano kwotę 9 767,19 zł ze środków FS 
i kwotę 0,19 zł ze środków gminy. 

23) Olszewek: Zakupiono i ustawiono altanę  
ogrodową na działce gminnej położonej  
w obrębie gruntów sołectwa. Zadanie sfinanso-
wano w całości ze środków FS  
– 7 311,28 zł. 
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 24) Olszewo: Zakupiono kruszywo łamane  

i nawieziono drogę Nr 127 w kierunku pomnika, 
oraz drogę Nr 53. Zadanie sfinansowano  
w całości ze środków FS – 7 395,97 zł. 

25) Pace: Zakupiono przepusty drogowe  
i wymieniono przepusty na drogach gminnych 
Pace – Burchaty oraz Pace – Chojewo. Całość 
zadania sfinansowano ze środków FS  
– 6 831,39 zł. 

26) Pasieka: Zakupiono żwir i utwardzono pobocza 
przy drodze gminnej przez wieś. Zadanie  
sfinansowano ze środków FS w wysokości 
6 407,96 zł oraz ze środków gminy – 0,24 zł. 

27) Patoki: Zakupiono żwir i dokonano remontu dróg 
gminnych wskazanych przez Sołtysa, położonych 
na terenie sołectwa. Zadanie sfinansowano ze 
środków FS w wysokości 14 057,98 zł oraz ze 
środków gminy – 9,48 zł. 

28) Pietraszki: Zakupiono kostkę brukową do  
ułożenia chodnika przy drodze przez wieś.  
Zadanie sfinansowano we środków FS  
w wysokości 8 807,41 zł oraz ze środków gminy   
- 54,43 zł. 

29) Płonowo: Oczyszczono zbiornik  
przeciwpożarowy, wykonano odwodnienie  
działki. Całość zadania sfinansowano ze środków 
FS – 7 085,45 zł. 

30) Poletyły: Wymieniono pokrycie dachowe  
na budynku świetlicy wiejskiej wydatkując  
kwotę 8 779,18 zł. Zadanie sfinansowano  
w całości ze środków FS. 

31) Popławy: W budynku remizy OSP  

zdemontowano płytę wiórową ze ścian,  

wyrównano ściany poprzez zamontowanie płyt 

kartonowo- gipsowych. Na suficie położono  

nową instalację elektryczną, zamontowano płyty 

kartonowo- gipsowe i przygotowano  

do malowania. Wymieniono drzwi wewnętrzne 

do pomieszczeń. Zakupiono i zamontowano 

oprawy oświetleniowe na górnej kondygnacji 

oraz kinkiet na klatce schodowej. Zakupiono  

glazurę do ułożenia w pomieszczeniu  

kuchennym. Wycyklinowano podłogę w dużej 

Sali na górnej kondygnacji. Ściany na korytarzu 

pokryto tynkiem mozaikowym. Zadanie  

sfinansowano ze środków FS w wysokości  

 18 038,26 zł oraz ze środków gminy  

– 2 908,02 zł. 

32) Pruszanka Stara: Zakupiono materiały do  

wymiany Pokrycia dachowego na budynku  

świetlicy wiejskie wydatkując kwotę  

88 734,00 zł, w tym ze środków FS 

 – 8 722,72 zł, ze środków gminy – 11,28 zł. 

33) Pruszanka Baranki: Zakupiono żwir i dokonano 

konserwacji poboczy i rowów przy drodze  

gminnej przez wieś. Zadanie sfinansowano ze 

środków FS w wysokości 7 621,80 zł oraz ze 

środków gminy – 0,26 zł. 

34) Puchały Nowe: Wymieniono pokrycie dachowe 

na budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie  

sfinansowano w całości ze środków FS  

– 7 367,74 zł. 

35) Puchały Stare: Wykonano ogrodzenie trenu przy 

świetlicy wiejskiej wydatkując kwotę 8 623,53 

zł. Całość zadania sfinansowano ze środków FS. 

36) Spieszyn: W budynku świetlicy wiejskiej  

wykonano roboty mające na celu adaptację  

jednego z pomieszczeń na łazienkę.  

Zdemontowano starą podłogę oraz piec,  

wykonano podłączenia i odprowadzenia wodno 

- kanalizacyjne, wylano betonową posadzkę,  

wyrównano ściany, wstawiono drzwi.  

Wydatkowano kwotę 8 920,33 zł ze środków FS  

i 294,87 zł ze środków gminy. 

37) Szmurły: Wykonano ogrodzenie rowu  

melioracyjnego na placu przy remizie OSP.  

Wykonano prace remontowe w budynku remizy 

OSP: zdemontowano boazerię, wyrównano  

ściany, wycyklinowano podłogi, ułożono  

podłogę z paneli na scenie. Zadania  

sfinansowano ze środków FS w wysokości 

13 436,95 zł oraz ze środków gminy – 7,36 zł. 

38) Ściony: Zakupiono żwir i nawieziono drogę. 
gminną, dojazdową do pól na odcinku od wsi do 
lasu oraz dokonano remontu mostku  
znajdującego się na drodze we wsi. Zadania  
sfinansowano ze środków FS w wysokości 
7 452,42 zł oraz ze środków gminy – 0,20 zł. 
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 39) Świrydy: W budynku remizy OSP  

wydzielono z Sali pomieszczeń łazienkowych  
i magazynowych, zdemontowano starą podłogę 
oraz piec, wykonano podłączenia  
i odprowadzenia wodno - kanalizacyjne, wylano 
betonową posadzkę, wyrównano ściany,  
wstawiono drzwi. Zadanie sfinansowano ze  
środków FS w wysokości 11 263,32 zł  
oraz ze środków gminy – 558,61 zł. 

40) Widźgowo: Zakupiono i ustawiono altanę  
ogrodową na działce gminnej położonej  
w obrębie gruntów sołectwa. Zadanie  
sfinansowano w całości ze środków FS  
– 8 186,38 zł. 

41) Załuskie Koronne: Przeniesiono przyłącze  
elektryczne z byłej świetlicy wiejskiej, wykonano 
fundamenty pod budowę nowej świetlicy.  
Budowa świetlicy realizowana jest przez gminę 
w zakresie Funduszu Sołeckiego oraz przez 
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury  
w pozostałym zakresie. Zadanie sfinansowano ze 
środków FS w wysokości 8 835,64 zł  
i ze środków GOUK – 21 164,36 zł. 

42) Załuskie Kościelne: Wykonano wymianę  
pokrycia dachowego na budynku świetlicy  
wiejskiej wydatkując kwotę 9 513,13 zł. Zadanie 
w całości sfinansowano ze środków FS. 

43) Zanie: Zakupiono żwir i dokonano remontu drogi 
gminnej we wsi. Zadanie sfinansowano  
ze środków FS w wysokości 6 690,25 zł oraz ze 
środków gminy – 0,16 zł. 

Realizacja wydatków następowała  
w granicach kwot określonych w budżecie 
z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie 
z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy  
i oszczędny. 

W toku wykonania budżetu nie wystąpiły 
przypadki zaciągania pożyczek i kredytów  
krótkoterminowych na bieżące finansowanie  
wydatków. 

Środki rezerwy ogólnej w wysokości 
131 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz  
rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu  
zarządzania kryzysowego w wysokości  
33 000,00 zł nie została rozdysponowana. 

Dotacje celowe na finansowanie zadań  
zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.  

Szczegółowa informacja została złożona do  

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku. 

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 XII 
2016 r. stanowią 580 560,87 zł, z czego największą 
kwotę stanowią zobowiązania wynikające  
z dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
przysługującego za rok 2016 dla zatrudnionych  
pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz  
z pochodnymi 506 186,82 zł. Pozostałą kwotę, tj. 
74 374,05 zł stanowią zobowiązania, których termin 
zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2017 roku.  

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania  
niewymagalne wystąpiły w następujących  
jednostkach: 
 Urząd Gminy –                      267 663,34 zł, 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

   –        27 547,78 zł, 
 Szkoła Podstawowa w Domanowie   

   –                       89 478,53 zł, 
 Szkoła Podstawowa w Holonkach    

   –        103 028,41zł, 
 Szkoła Podstawowa w Mniu    

   –                 22 294,88 zł, 
 Publiczne Gimnazjum w Glinniku    

   –                  34 982,18 zł, 
 Publiczne Gimnazjum w Oleksinie   

   –                 35 565,75 zł. 
Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 

11,40 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych 
w roku 2016 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost 
aktywów trwałych, co oznacza że przybyło  
na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. 
środków trwałych. 

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 
kwotę 1 643 994,00 zł. Łączna kwota spłaconych 
pożyczek wraz z odsetkami w 2015 r. to kwota  349 
39,78 zł i stanowiła 1,60 % planowanych dochodów 
2016 r.  

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji  
w roku budżetowym.  

Działalność roku 2016 przyniosła nadwyżkę 
budżetową w wysokości 1 259 869,46 zł i wolne 
środki w wysokości 1 050 190,22 zł. 

Przyjęte Uchwałą Rady Gminy Brańsk  
zadania zostały w pełni zrealizowane mimo  
występujących wielu obiektywnych trudności  
finansowych.  

 Wójt Gminy 
   Andrzej Jankowski 
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OSP Holonki  
       W celu poprawy zabezpieczenia  
przeciwpożarowego Gminy Brańsk Wójt Gminy Pan 
Andrzej Jankowski wystąpił z wnioskiem  
o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku – zakupu średniego samochodu  
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP  
w Holonkach. 
        W dniu 28.03.2017r. została podpisana Umowa 
o dofinansowaniu przez WFOSiGW  powyższego 
zadania w wysokości 50 tys. zł.  
       Na wniosek Wójta Gminy została udzielona 
również dotacja w wysokości 9 tys. zł. ze środków 
Województwa Podlaskiego. 
       W wyniku postępowania o udzieleniu  
zamówienia publicznego wyłoniono  dostawcę  
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Holonkach o wartości 100 000,00 zł – marki 
RENAULT S110.150 4x4 - Firmę  
Handlowo-Usługowo-Produkcyjną Nowa Wieś  
ul. Jana Pawła II 24,87-853 Kruszyn. 
       Zakupiony w dniu 02 czerwca 2017 r. średni  
samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Holonki 
przyczyni się w dużej mierze do zabezpieczenia 
przeciwpożarowego swojej miejscowości, Gminy 
Brańsk i okolic oraz zaangażuje do ochotniczej  
działalności młode pokolenie.  
       A. B. 

Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny  
 W kwietniu w Gminnym Ośrodku  
Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbył się  
konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny.  
Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży ze 
szkół z terenu Gminy Brańsk. Stroiki zostały  
ocenione przez komisję konkursową w dwóch  
kategoriach – szkoła podstawowa i gimnazjum.  
 

 W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła  
Urszula Piekutowska z PG w Glinniku, II miejsce 
Emilia Bańkowska z PG w Oleksinie, III miejsce 
Paulina Kunicka z PG w Oleksinie i Kamila  
Zabłocka z PG w Glinniku. W kategorii szkoła  
podstawowa – I miejsce zajęły: Oliwia Rogowska ze  
SP w Domanowie  i Dagmara Żarska ze  
SF w Chojewie, II miejsce przypadło Gabrieli  
Biesiadzie  i Karolinie Stosiak ze SP w Mniu, III 
miejsce otrzymały: Magdalena Miluska ze  
SP w Holonkach i Aleksandra Zalewska ze SF  
w Świrydach. 
   Nagrodą udziału w konkursie był wyjazd do  
Białegostoku. W kinie Helios dzieci obejrzeli film 
„Dzieciak rządzi”, a w Strefie Wysokich Lotów  
spędzili godzinę na trampolinach. Taki wyjazd to 
wspaniała okazja do zawierania nowych znajomości  
i integracji dzieci i młodzieży w różnym wieku.  
 
     Pracownicy GOUK 
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IV edycja konkursu „ Mam Talent ” 
i Dzień Dziecka 

 5 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku 
Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej  
w Kalnicy, odbyła  się czwarta edycja konkursu 
Mam Talent i Dzień Dziecka. Uczestnicy konkursu 
mieli okazję zaprezentować swój talent muzyczny, 
taneczny jak i aktorski. 
   Mimo lekkiej tremy wszyscy wykonawcy spisali 
się świetnie przed liczną publicznością, wykazując 
się swoimi umiejętnościami i zdolnościami.  
Szczególne wrażenie wywarli na słuchaczach:  
Damian Wróblewski z Patok, który grał na  
akordeonie, Julia Somers z Bociek, która śpiewała  
i grała na ukulele oraz występ kabaretowy  seniorów 
z Bociek.  
   W konkursie wzięło udział około 50 osób, których 
oceniało jury w składzie: Michał Kamiński – aktor 
Teatru Dramatycznego w Białymstoku, Maciej  
Bobel – dyrektor GOUK w Kalnicy, Piotr  
Ostrowski - muzyk .   Czas, w którym obradowało 
jury dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów  
z naszej gminy  spędziły przy wspólnym ognisku, 
zabawach z animatorami, zjeżdżalni oraz biorąc 
udział w rozgrywkach na boisku Orlik. 
   Po obradach jury przyznało 6 biletów finałowych. 
Zakwalifikowani uczestnicy wystąpią 02 lipca  
podczas XI Festynu Rodzinnego przy Zbiorniku 
Wodnym Otapy - Kiersnówek. Spośród nich  
wybrany zostanie jeden, który kolejny raz zachwyci 
swoim występem publiczność i jury. 
 
     Pracownicy GOUK 
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IV edycja konkursu „ Mam Talent ” 
i Dzień Dziecka 
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Spotkanie rodzinne w Bibliotece  

 Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca to 
jedne z najpiękniejszych świąt w roku  
kalendarzowym. W tych dniach dzieci swoim  
ukochanym rodzicom, a rodzice dzieciom przesyłają 
tysiące uścisków, całusów i życzeń. W naszym  
codziennym zabieganiu często takie właśnie dni są 
okazją do zatrzymania się na chwilę, do spędzenia 
czasu  z najukochańszymi dla nas osobami. Tak 
właśnie spędziliśmy niedzielne popołudnie 28 maja  
w Szmurłach. Wspólnie graliśmy w piłkę,  
bawiliśmy się, piekliśmy kiełbaski na ognisku. Za 
czas spędzony razem dziękują pracownicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej. 
      J. O. 
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Ostro — wertowanie historii 
Kapele weselne 

 
Rodzina Ostrowskich muzykuje kilka pokoleń. 

W okresie międzywojennym nestorzy rodu  
Franciszek i Józefa byli z zawodu galanternikami. Na 
odpustach sprzedawali cukierki, ciasta i inne  
przysmaki własnego wyrobu. Wieczorem po  
zakończeniu handlu odgrywali odpustowe zabawy, 
dziadek na skrzypcach, a babcia na organkach. Po 
ojcu Franciszku i babci Józefie pałeczkę przejęli  

Szkółka piłkarska na boisku Orlik 

 W roku 2016 na boisku piłkarskim orlika  
w Kalnicy została utworzona szkółka piłkarska która 
miała na celu promowanie  aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży. Stworzenie im  idealnych 
warunków do rozwoju sprawności fizycznej oraz  
poprzez zajęcia z piłką wyrabiały cechy motoryczne, 
ale także wspierały  poczucie własnej wartości  
i pewności siebie, a tym samym wzmacniał  
pozytywne cechy swoich osobowości. Jak się  
okazało w późniejszym czasie był to strzał  
w dziesiątkę gdyż dzieci bardzo chętnie przyjeżdżają 
na zajęcia prowadzone przez animatorów  
pracujących na orliku. W czasie letnim zajęcia  
  

 odbywają się na boisku orlika a w czasie  
zimowym korzystamy z hali sportowej przy  
SP w Domanowie. 
 Wraz  z zauważalną chęcią uczestnictwa dzieci 
w zajęciach w 2017 roku  przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kalnicy powstał klub piłkarski Skorpion 
Kalnica. W początkowych latach swojej działalności 
ma on zamiar stawiać przede wszystkim na rozwój 
piłkarski dzieci z terenu miasta i gminy Brańsk jak  
i okolicznych miejscowości. Nie pozostaje nic  
innego jak czekać aż urośnie nam jakiś piłkarski  
talent. 
      J. Ż. 

synowie: Zygmunt, Wacek, Edmund i Kazik.  
Najlepszy z nich był Zygmunt, nawet w książeczce 
wojskowej miał wpisany zawód „harmonista”.  
Uczył się grać na harmonii trzyrzędowej u Cyganów   
i w kapelach żydowskich. Po wojnie założył własny 
zespół „Orkiestra - Zygmunta Ostrowskiego  
z Brańska”, w którym grali znakomici muzykanci 
brańscy: Jan Kacperuk zwany „Kacperowiczem”, 
grający w czasie wojny w orkiestrze reprezentacyjnej  
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Ostro — wertowanie historii 
wysoki poziom artystyczny. Na szczególną  

uwagę podczas prowadzenia zabawy weselnej  
zasługiwały  oczepiny, podczas których prowadzący 
nawiązywał  do dawnych obrzędów weselnych,  
wykorzystując stare podlaskie pieśni obrzędowe. 
Oprócz muzykowania na weselach Tadeusz pisze do 
dzisiaj wiersze, do których komponuje melodie.  
Wykonywane one są przez założony zespół rodzinny 
„Ogród Wyobraźni”, w którym wspólnie z ojcem 
grają i śpiewają Justyna i Damian, absolwenci  
Akademii Muzycznej w Białymstoku. Zespół  
występuje na festynach, weselach i imprezach  
plenerowych. Przede wszystkim koncertuje  
w kościołach, prezentując chrześcijański dorobek 
artystyczny. Twórczość zespołu została uwieczniona 
na kilku wydanych płytach. Do osiągnięć zespołu 
należy zaliczyć: Grand Prix – Skariszewo2003r.,  
Tuchola Rudzki Most 2004r., 40 pierwszych miejsc, 
50 drugich, trzecich i wyróżnień na festiwalach  
ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2009 r. 
„Ogród Wyobraźni” koncertował w Sali  
Kongresowej PKN w Warszawie z okazji 30  
rocznicy wypowiedzenia przez Jana Pawła II słów: 
Niech stąpi Duch twój i odnowi oblicze Ziemi, tej 
Ziemi. 
         Oprócz kapel rodzinnych dobry poziom  
muzyczny reprezentowały zespoły  
instrumentalno-wokalne, które były oceniane na 
przeglądach Zespołów Weselnych. Zaliczyć do nich 
należy: Experyment, Horyzont, Gama, Zespół Braci 
Piotrowskich, Sami Swoi, Flesz, Staśki, Komes.  
Dobry poziom reprezentował zespół grający na  
dancingach w miejscowej restauracji Nurczanka.  
W skład zespołu wchodzili: Eugeniusz  
Sacharzewski, Jan Niewiński, Adam Płoński,  
Andrzej Romaniuk, Tomek zwany „Cyganem” oraz 
solistka Barbara Piwarska. Dancingi przestały  
funkcjonować na początku lat 90-siątych, zespół  
zaprzestał działalności muzycznej. Niestety, postęp 
techniczny pozbawił muzykantów pracy.  
Elektronika, gotowe podkłady i playback oraz  
spadek zawieranych małżeństw spowodowały  
mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi zespołami. 
Poza tym, zespoły disco-polowe ( najczęściej dwu 
lub trzyosobowe) konkurowały cenowo. Obecnie  
w Brańsku tradycyjną muzykę weselną wykonuje 
rodzinna kapela „Ostrowscy Band” i dwa zespoły  
disco-polowe „Neon” i „Skalar”. 
       
 
       W. O. 

Ludowego Wojska Polskiego, oraz Henryk  
Jabłonowski  wykształcony skrzypek, były więzień 
Gross Rosen. Orkiestra Ostrowskiego grała na 
„lepszych weselach” często występowała  
w Brańskim i Bielskim Domu Kultury, obsługiwała 
masowe imprezy.  Edmund i Wacek w czasie wojny 
byli wywiezieni na roboty do Niemiec. Edmund  
pracował „u bauera” w okolicach Gołdapi, Wacek 
wylądował w okolicach Hanoweru. Edmund zarobił 
„u Niemca trochę grosza” i wysłał Wackowi, żeby 
kupił sobie dobry niemiecki akordeon. Wacek kupił, 
ale po wyzwoleniu, gdy wracał do domu  
z amerykańskiej strefy okupacyjnej, na granicy 
„Ruscy” mu go zabrali. Duża to była strata, bo dobry 
„Hohner” w tamtych czasach, to był majątek. Po  
powrocie do domu bracia razem z Zygmuntem grali 
na zabawach, odpustach i weselach. 

        Kazimierz Ostrowski ze swoimi synami  
Stanisławem i Tomaszem oraz synem Wacka  
Waldkiem, założyli swoją rodzinną kapelę „Sami 
Swoi”. W 1982 roku Ostrowscy zajęli pierwsze  
miejsce w konkursie rodzin muzykujących  
województwa podlaskiego. Stryj Kazik do tej pory 
nie odstawia akordeonu grając jeszcze na  
imieninach, chrzcinach, ogniskach i balikach dla  
seniorów. 

   Tradycje rodzinne podtrzymuje syn Edmunda  
- Wojciech, z wykształcenia nauczyciel historii,  
który prowadził orkiestrę dętą działającą przy OSP  
w Brańsku. Swoją karierę muzykanta zaczął  
w połowie lat siedemdziesiątych grając w znanej na 
Podlasiu kapeli weselnej „Experyment”. Obecnie 
wspólnie z dziećmi Anią, Jolą, Pawłem i Piotrkiem 
tworzą kapelę „Ostrowscy Band”. Czasami  
wspomagają zespół siostrzeńcy, Jacek i Tomasz  
Karwan, wykształceni muzycy. Najczęściej grają na 
weselach, festynach oraz innych uroczystościach 
okolicznościowych. Założyciel kapeli w wywiadzie, 
jakiego udzielił gazecie „Kurier Bielski”, tak opisuje 
istniejący stan muzykowania w Brańsku: „Jestem 
dumny z tego, że dzieci kontynuują tradycję  
rodzinnego muzykowania, bo tatuś i stryjkowie to już 
„dinozaury” muzyki weselnej. W Brańsku i okolicy 
dużo osób zajmowało się muzykowaniem. Byli  
Czarkowscy, Gołębieccy, Kołosowie i inni, ale ich 
już nie ma. Tylko Ostrowscy zostali. Jak oni odejdą, 
to skończy się pewna era w naszym regionalnym  
muzykowaniu”  
 Ciekawą formę muzykowania prezentował  
zespól rodziny Zalewskich. Nestor rodu Tadeusz, 
założył zespół weselny „Horyzont”, reprezentujący  
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Ogłoszenia 
 W związku z wniesionym wnioskiem przez Radnych Rady Gminy Brańsk podczas XXI Sesji w dniu  

31 maja 2017r. o nagminnym zaorywaniu rowów i poboczy dróg gminnych oraz innymi formami niszczenia 

pasa drogowego oraz niszczeniem, uszkadzaniem, usuwaniem lub przesuwaniem znaków granicznych, apeluję 

do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych  

o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać 

(uprawiać pasów drogowych) oraz nie usuwać znaków granicznych. 

 Wnoszę do osób, które dopuściły się czynów zabronionych o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotne-

go naruszonych elementów infrastruktury. 

 Jeżeli mój apel nie przyniesie oczekiwanych skutków, zmuszony będę    do podjęcia wszelkich  

dopuszczonych prawem kroków zmierzających       do zastosowania sankcji wobec osób dokonujących tego 

typu działań. 

 

      Wójt Gminy 

            Andrzej Jankowski  

  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971r. Kodeks  
wykroczeń (Dz.U. z 2015r. poz. 1094 z późn. zm.)  
Art.  99. [Naruszenie stanu fizycznego drogi  
publicznej] §  1. Kto: 
1) (uchylony) 
2) 2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub 

drogę w strefie zamieszkania, przynależności 
lub urządzenia drogowe, 

3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne, 
4) (uchylony) 
podlega karze grzywny albo karze nagany. 
Art.  100. [Uszkodzenie drogi publicznej]  Kto: 
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas  

drogowy lub pas przydrożny, 
2) 2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na 

niej przedmioty albo używa pojazdów  
niszczących nawierzchnię drogi, 

3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów 
albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną, 
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym, 
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo  
karze nagany. 
Art.  101. Kto uchyla się od obowiązku  
oczyszczania i usuwania z odcinków dróg  
publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących 
przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej  
 

poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub 
lodu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo 
karze nagany. 
Art.  102. [Niezachowanie należytego stanu zjazdu 
z drogi]  
Kto uchyla się od obowiązku utrzymania  
w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do 
przyległych  
nieruchomości, 
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo  
karze nagany. 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440  
z późn. zm.) w skład korony drogi wchodzą:   
jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub 
pasami  
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami  
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach  
dwujezdniowych - również z pasem dzielącym  
jezdnie. 
   Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997r. 
Kodeks karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) 
Art.  277.  [Usuwanie znaków granicznych]  
Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, 
przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie  
wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 



Str. 30                                                    BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BRAŃSK                                     Rok 23, Numer 2        



Str. 31                                                    BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BRAŃSK                                     Rok 23, Numer 2        



Gminne Echa Redakcja: 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8, tel. 85 737 50 31, fax. 85 737 58 04, e-mail: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl 

SKLEP MOTORYZACYJNY 
AUTO-CZĘŚCI  

 
Karol Kozłowski 
ul. Mickiewicza 37 

17-120 Brańsk 
tel. 798 891 652 

  
OFERUJE: 

-części zamienne do aut  
krajowych i zachodnich 
-akumulatory (BOSCH,  

CENTRA ORAZ BUDŻETOWY 
VOLTMASTER) 

-oleje rolnicze, samochodowe i 
motocyklowe 

-smary, dętki, opony 
-płyny 

-chemia motoryzacyjna 
-art. lakiernicze 

-części do dojarek, płyny  
De Laval, sznurek 

  
SZEROKI ASORTYMENT  
W KONKURENCYJNYCH  

CENACH!!! 

ZAKŁAD MECHANIKI  
POJAZDOWEJ  

DARIUSZ KUNICKI 
CHOJEWO 107 

TEL. 661 766 638 
 

NAPRAWY BIEŻĄCE  
TYPU:  

WYMIANA KLOCKÓW,  
ELEMENTÓW ZAWIESZENIA, 
UKŁADU KIEROWNICZEGO,  

ROZRZĄDÓW; 
  

WYMIANA PŁYNÓW I OLEJÓW 
  

SZEROKO POJĘTE NAPRAWY 
BLACHARSKIE 

  
SZEROKI ZAKRES NAPRAW  

W DOGODNYCH TERMINACH  
I ROZSĄDNYCH CENACH 


