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Inwestycje drogowe

Drogi gminne:

 Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego drogi 

gminnej Bronka-Kadłubówka 

od km 0+000 do km 

2+364,50

 Przebudowa drogi 

wewnętrznej na działce nr 91 

w miejscowości Poletyły

 Remont drogi gminnej 

Płonowo - Spieszyn od km 

0+000,00 do km 1+879,40

Drogi powiatowe:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1694B Brańsk – Popławy – Holonki na 

odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką Nr 681 w kierunku m. 

Popławy o długości 0.98 km

Wykonanie nakładki bitumicznej na 

drodze powiatowej Nr 1694B Brańsk –

Popławy – Holonki

Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na przebudowę mostu 

położonego w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice przez 

rzekę Czarną wraz z dojazdami do 

skrzyżowania z drogą do miejscowości 

Puchały Stare do skrzyżowania z drogą 

do miejscowości Holonki



Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej 
Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 

 Przebudowa drogi gminnej o dł. 1 909,52 m poprzez ułożenie nawierzchni z betonu

asfaltowego o grubości warstwy wiążącej 5 cm, warstwy ścieralnej 4 cm i szerokości

5,0 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m.

 Inwestycja dofinansowana w ramach programu wieloletniego pn.: Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w

wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych

Całkowita wartość inwestycji to 897 236,22 zł  w tym:

 wartość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła  447 117,50 zł.

 wartość środków własnych Gminy 450 118,72 zł.



Przebudowa drogi wewnętrznej 
na działce nr 91 w miejscowości Poletyły

Przebudowa drogi o dł. 415 m  poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej o łącznej 
grubości 8 cm wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem naturalnym i wykonaniem 
zjazdów bitumicznych.

 Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy Brańsk 

Całkowita wartość inwestycji to 292 502,88 zł. 



Remont drogi gminnej Płonowo - Spieszyn 
od km 0+000,00 do km 1+879,40

 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 Realizacja inwestycji w latach 2016-2017 polegająca na ułożeniu II 

warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego na długości 

odcinka drogi 1 879,40 m. 

 Inwestycja zostanie zgłoszona do dofinansowania w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 Koszt opracowania dokumentacji: 11 745,00 zł



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy –
Holonki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 

Nr 681 w kierunku m. Popławy o długości 0.98 km
 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni dwiema warstwami masy bitumicznej, 

wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego oraz zjazdów na  długości 

980 m.

 Inwestycja realizowana przez Powiat Bielski przy udziale wsparcia finansowego 

Gminy Brańsk w wysokości do 50 %.

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

 - udział Gminy Brańsk – 133 659,23 zł.

 - udział Powiatu Bielskiego – 133 659,24 zł. 



Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki

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

 - udział Gminy Brańsk – 147 186,87 zł,

 - udział Powiatu Bielskiego – 147 186,88 zł

 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni dwiema warstwami masy bitumicznej, 
wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego oraz zjazdów na  
długości 980 m.

 Inwestycja realizowana przez Powiat Bielski przy udziale wsparcia finansowego 
Gminy Brańsk w wysokości do 50 %.



Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę 
Czarną wraz z dojazdami do skrzyżowania z drogą do 

miejscowości Puchały Stare do skrzyżowania 
z drogą do miejscowości Holonki

 Dokumentacja opracowana przez Powiat Bielski przy udziale wsparcia 

finansowego Gminy Brańsk w wysokości 50 %.

 Inwestycja planowana jest do realizacji w 2016 r. przy udziale Gminy Brańsk.

 Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 29 950,50 zł w tym:

 - udział Gminy Brańsk – 14 975,25 zł,

 - udział Powiatu Bielskiego – 14 975,25 zł



Inwestycje proekologiczne

 Montaż instalacji solarnych na budynkach 

prywatnych mieszkańców oraz budynkach 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie 

Gminy Brańsk



Montaż instalacji solarnych 
na budynkach prywatnych mieszkańców 

oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk
 Dostawa i montaż 246 szt. instalacji kolektorów słonecznych w tym:

 244 szt. instalacji kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych 

 2 szt. instalacji kolektorów słonecznych w Szkole Podstawowej w Mniu 

oraz Szkole Filialnej w Świrydach

 Inwestycja dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój 

infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury 

ochrony środowiska w wysokości do 75 % wydatków kwalifikowalnych

Całkowita wartość zadania to 3 521 773,26 zł

Wartość dofinansowania wyniosła 2 373 588,54 zł



Budowa mikroinstalacji prosumenckich 
na terenie Gminy Brańsk

 Zakres inwestycji:

 opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej

 prace budowlano-montażowe instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku hydroforni w Kalnicy 

 prace budowlano-montażowe instalacji paneli fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych 
próżniowych z pompą ciepła na potrzeby 6 budynków gospodarstw domowych 

 Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 

na lata 2007-2013 w wysokości do 90 % wydatków kwalifikowalnych. 

Całkowita wartość zadania: 616 590,11 zł.

Wartość dofinansowania: 455 755,00 zł.



Inwestycje 
wodociągowe i kanalizacyjne

Inwestycje 

wodociągowe:

 Remont stacji uzdatniania 

wody w Kalnicy – Etap I

Inwestycje 

kanalizacyjne:

 Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Brańsk



Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy – Etap I

 Zakres inwestycji:

 wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, 

 wykonanie nowych posadzek, obłożenie glazurą ścian w hali technologicznej, 

 wymianę elementów technologicznych w procesie uzdatniania wody

 Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 

na lata 2007-2013 w wysokości do 90 % wydatków kwalifikowalnych. 

Całkowita wartość zadania: 555 618,15 zł.

Wartość dofinansowania: 333 975,00 zł.



Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Brańsk

Zakończenie zadania realizowanego w latach 2013-2015. 

 Zakres inwestycji:

 łączna ilość wybudowanych mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków  na 
terenie prywatnym mieszkańców 173 szt. oraz 11 szt. oczyszczalni ścieków przy budynkach 
użyteczności publicznej  (szkoły, świetlice).

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

 Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW

na lata 2007-2013 w wysokości do 75 % wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość zadania: 2 091 559,19 zł.

Wartość dofinansowania:  1 229 282,00 zł.



Remont świetlic wiejskich 
na terenie Gminy Brańsk

 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźnica

 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronka

 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Puchały Stare



Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźnica

 Zadanie obejmowało:

 wymianę pokrycia dachowego

 wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej

 wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz łazienek

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

 Dalsze prace remontowe wykonane zostaną w 2016 r. 

 Inwestycja realizowana przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultur w Kalnicy.

Wartość wykonanych prac: 121 049,22 zł.



Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronka

 Zadanie obejmowało:

 wymianę pokrycia dachowego

 wymianę stolarki okiennej

 Inwestycja realizowana przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury 

w Kalnicy.

Wartość wykonanych prac: 36 975,00 zł.



Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Puchały Stare

 Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2014 r. 

 Zadanie obejmowało: 

 rozbudowę świetlicy o pomieszczenia łazienki i przedsionka, 

 wymianie pokrycie dachowego i  stolarki okiennej, 

 docieplenie i wykonaniu elewacji budynku, 

 utwardzenie placu przed świetlicą kostką brukową oraz wykonaniu podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-2013 w wysokości do 75 % wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość inwestycji: 174 777,40 zł.

Wartość dofinansowania: 49 400,00 zł.



Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej -
realizacja I i II etapu

Celem głównym projektu było stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury

transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na

potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru

objętego projektem.

Inwestycja dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo

informacyjne.

Informacja o zrealizowanym projekcie NSSD:

Wartość inwestycji: 52 683 696,01 zł

Wartość dofinansowania: 42 752 045,53 zł

Długość wybudowanej sieci: 483 km

Liczba PIAP: 387 szt.

Liczba aktywnych węzłów dystrybucyjnych: 100 szt.

Udział Gminy Brańsk partnera projektu:

Wartość inwestycji: 7 698 015,86 zł

Wartość dofinansowania: 6 537 056,26 zł

Wkład własny: 1 160 959,60 zł

Wybudowano 70,3 km linii światłowodowych, 15 punktów aktywnych i 4 punkty pasywne

łączące się światłowodem, Wieże strunobetonową 40 mnpt, 50 punktów PIAP z

darmowym dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Brańsk i naszych gości.



Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej -
realizacja I i II etapu



Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie 

folderu informacyjnego

Koszt całkowity realizacji operacji – 6366,48 zł

Kwota dofinansowania operacji – 4140,80 zł

Wkład własny operacji – 1190,48 zł

 Celem projektu było: 

 Celem projektu było wydanie folderu o historii, 

kulturze, zabytkach, który będzie nieodpłatnie 

rozpowszechniony wśród społeczności lokalnej 

i turystów. 

 Folder został wydany w nakładzie 2000 egz. 

 Inwestycja dofinansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 

2007 – 2013. 



Aktywny Senior

Kwota dofinansowania 4 000,00 zł

 W ramach projektu zakupiono namiot wystawowy.

 Projekt pn.: „Aktywny Senior” zrealizowany przez Gminny Ośrodek Upowszechniania 

Kultury w Kalnicy wspólnie z Klubem Seniora działającym przy GOUK w ramach 

realizacji Programu „Działaj Lokalnie IX”.



Sprawność fizyczna atutem OSP Szmurły

Kwota dofinansowania 4 600,00 zł

Wkład własny – 230,00 zł

 W ramach projektu zakupiono elementy strażackiego toru przeszkód: 

 podest drewniany 1 szt.

 tarcza obrotowa 1 szt.

 równoważnia 1 szt. 

 ściana 1 szt.

 pachołek 4 szt.

 płotek lekkoatletyczny 1 szt.

 tyczka 3 szt.

 prądownica 2 szt.

 Projekt pn.: „Sprawność fizyczna atutem OSP Szmurły” zrealizowany przez Gminę 

Brańsk wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szmurłach w ramach realizacji 

Programu „Działaj Lokalnie IX”.



Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

 W ramach projektu zakupiono: 

 motopompę TOHATSU 

 pompę NIAGARA 

 węże pożarnicze 

 rozdzielacz

 prądownice  

 drabiny przenośne 

 hełmy z latarką

 umundurowanie i obuwie strażackie

 torby medyczne

Wartość projektu : 88 746,00 zł.

Dofinansowanie 54 584,00 zł.

Wkład własny: 34 162,00 zł.



Konserwacja dróg gminnych 
na terenie Gminy Brańsk

Obręb Długość nawożenia Szerokość Grubość

Olędzkie 400 m 5 m 5 cm

Oleksin 1500 m 5 m 10 cm

Pace 6500 m 5 m 5 cm

Popławy 1850 m 5 m 5 cm

Kiersnowo 6760 m 5 m 5 cm

Domanowo 5850 m 5 m 5 cm

Pruszanka Baranki 1300 m 5 m 5 cm

Patoki 5615 m 5 m 5 cm

Mień 4240 m 5 m 5 cm

Pietraszki 1490 m 5 m 5 cm

Brzeźnica 1360 m 5 m 5 cm

Markowo 2760 m 5 m 5 cm

Szmurły 800 m 5 m 5 cm

Klichy 5270 m 5 m 5 cm

Ściony 700 m 5 m 5 cm

Świrydy 2510 m 5 m 5 cm

Holonki 500 m 5 m 5 cm

Razem 49405m≈ 50 km

Sieć dróg lokalnych o znaczeniu gminnym stanowi o jakości życia i prowadzenia działalności  

rolniczej i gospodarczej na terenie gminy. W związku z tym rok 2015 upłynął na regulacji sieci dróg 

gminnych i lokalnych, na ich bieżącej konserwacji oraz przygotowaniu do zimy.

Tab. 1 Prace wykonane na drogach gminnych w 2015 roku



Konserwacja dróg gminnych 
na terenie Gminy Brańsk

Bieżąca konserwacja dróg Gminnych polegała na ich równaniu, wycinaniu zakrzaczeń w pasach 

drogowych oraz konserwacji rowów poprzez karczowanie i czyszczenie :

 w zakresie równania dróg prace trwały cały rok przy współpracy z sołtysami. W każdej 

miejscowości sołtys we współpracy z pracownikiem referatu Gospodarki Komunalnej 

wyznaczał drogi wymagające równania,

 w zakresie konserwacji rowów roboty wykonano w obrębie wsi Chojewo ( odc. ok. 150 m), 

Kiersnówek (odc. ok. 200 m), Lubieszcze (odc. ok. 250 m), Glinnik (odc. ok. 50 m), Popławy 

(odc. ok. 100 m), Puchały Stare (odc. ok. 50 m). 

Konserwacja przepustów posadowionych w pasach drogowych:

- Chojewo szt. 2,

- Lubieszcze szt. 1, 

- Olszewek szt. 1,

- Brzeźnica szt. 1,

- Płonowo szt. 1,  

- Domanowo szt. 1,

- Patoki szt. 1,

- Kadłubówka szt. 1,

- Pietraszki szt. 1.

Zdjęcie - Oczyszczony rów i chodnik przy drodze gminnej m. Brańsk- Kiersnówek



Konserwacja dróg gminnych 
na terenie Gminy Brańsk

Zdjęcie - Droga gminna z uprzątniętym zakrzaczeniem Domanowo- Glinnik. Prace w obrębie dróg gminnych 

wykonane zostały własnym sprzętem będącym na wyposażeniu Referatu Gospodarki Komunalnej

W 2015 r. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Brańsku rozpoczął prace porządkowe w pasach

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

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

na drogach. Do listopada 2015 r. uporządkowano następujące odcinki dróg: Burchty – Klichy, Klichy, Brańsk –

Kiersnowo, Kiersnowo- Dębowo, Dębowo – Nowosady, Chojewo – Truski, Kiewłaki, Pietraszki – Domanowo, Pietraszki-

Glinnik, Pietraszki- Pruszanka Stara, Olędzkie – Zanie, Kiersnowo- Majorowizna, Pace, Puchały Stare – Widźgowo,

Płonowo – Spieszyn, Brzeźnica – Popławy, Brzeźnica, Holonki, Klichy - Oleksin. Prace będą kontynuowane w 2016 r. w

ramach bieżącego utrzymania porządku na terenie Gminy Brańsk.



Prace Referatu Gospodarki Komunalnej 
Referat Gospodarki Komunalnej w 2015 r. wykonał następujące prace:

 naprawiono przeciekający dach świetlicy wiejskiej w Pruszance Starej,

Zdjęcie - Budynek Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pruszanka Baranki z wymienionym pokryciem dachowym 



Prace Referatu Gospodarki Komunalnej 

Referat Gospodarki Komunalnej w 2015 r. wykonał następujące prace:

 w Szkole Podstawowej w Mniu wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi, odnowiono

salę komputerową,

Zdjęcie - Budynek Szkoły Podstawowej w Mniu z wymienionymi oknami



Prace Referatu Gospodarki Komunalnej 

Zdjęcie - remont chodnika przy kościele w Domanowie

Referat Gospodarki Komunalnej w 2015 r. wykonał następujące prace:

 przy kościele w Domanowie wykonano naprawę - remont chodnik z kostki

brukowcowej (kostkę i materiały zakupił Bank Spółdzielczy w Brańsku),



Prace konserwacyjne w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kiersnowie w tym:

 demontaż starej drewnianej podłogi, wylanie posadzek i ułożenie terakoty,

 montaż drzwi szt. 2.

Prace Referatu Gospodarki Komunalnej 

Zdjęcie – drzwi i posadzka w budynku świetlicy w Kiersnowie po wykonaniu prac 



Prace konserwacyjne w GOUK w Kalnicy tj.

 malowanie ścian , konserwacja glazury i terakoty oraz wymiana armatury w toaletach;

 wymiana drewnianego ogrodzenia terenu GOUK w Kalnicy,

Zdjęcie toalety GOUK w Kalnicy

Prace Referatu Gospodarki Komunalnej 

Zdjęcie - wymienione ogrodzenie wokół terenu GOUK w Kalnicy



Prace konserwacyjne w GOUK w Kalnicy tj.

 oczyszczono i pomalowano drewnianą elewację budynku GOUK, uzupełniono ubytki schodów

wejściowych oraz pomalowano balustrady.

Prace Referatu Gospodarki Komunalnej 

Wykonano prace naprawcze schodów wejściowych oraz balustrady.

Zdjęcia – budynek GOUK w Kalnicy



Prace Referatu Gospodarki Komunalnej 

Wykonano prace naprawcze schodów wejściowych oraz balustrady.

Zdjęcia – odnowiona tama przy zbiorniku wodnym małej retencji Otapy -Kiersnówek

Prace konserwacyjne tamy nad zbiornikiem małej retencji Otapy- Kiersnówek polegały na

oczyszczeniu i pomalowaniu metalowych elementów urządzenia wodnego.


