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Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r. 
 Uchwałą Nr XVIII/197/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Rada Gminy Brańsk uchwaliła budżet gminy na rok 2017 w 

wysokości: 

• dochody budżetu 22 563 886 zł,  

• wydatki budżetu 25 137 770 zł,  

• deficyt budżetowy 2 573 884 zł. 

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 936 564 zł. 

Deficyt budżetowy w wysokości 2 573 884 zł miał być pokryty wolnymi środkami  

w kwocie 1 637 320 zł i przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 936 564 zł. Budżet gminy jest 

instrumentem dynamicznym, w ciągu roku podlega analizie i zmianom  dostosowującym wielkości planowane do 

rzeczywistych, szacowanych lub faktycznie wykonanych. Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej  

poskutkowało zmniejszeniem planowanego deficytu do kwoty 1 769 370 zł. W wyniku czego nie ma 

konieczności zaciągania pożyczki. Na koniec roku 2016 uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 

666 065,68 zł oraz wolne środki w wysokości 1 643 994,00 zł. Deficyt budżetowy został pokryty tymi środkami.  

Na koniec roku 2017 budżet gminy przedstawiał się następująco:  

• dochody budżetu  - plan – 24 300 233 zł, - wykonanie -  22 708 454,90 zł,  

• wydatki budżetu - plan – 26 069 603 zł, - wykonanie – 24 477 756,81 zł. 

 



Strukturę procentową osiągniętych dochodów 
przedstawia poniższy wykres: 
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Struktura dochodów 

dotacje subwencje podatki i opłaty lokalne pozostałe 



Struktura otrzymanych subwencji przedstawia się 
następująco: 
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Subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca 



Wydatki w roku 2017 kształtowały się następująco: 

Majątkowe; 16,21 

Remontowe; 1,66 

oświata i wychowanie; 21,16 

administracja; 8,04 

gospodarka komunalna; 4,74 

opieka społeczna; 29,39 

instytucje kultury; 2,5 

pozostałe; 16,3 

WYKONANIE WTDATKÓW (PROCENTOWO) 



Wydatki na zadania oświatowe finansowane były ze 
środków pochodzących z subwencji, dotacji i ze 

środków własnych gminy.  
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Finansowanie wydatków oświatowych (w %) 

dotacje subwencja środki własne 



W ramach wydatków majątkowych realizowane były wydatki 
inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne oraz wydatki na dotacje 
udzielane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek. 
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Wydatki majątkowe (w %) 

inwestycje zakupy inwestycyjne dotacje na dofinansowanie inwestycji 



Wydatki majątkowe finansowane były ze środków 
pochodzących z budżetu unijnego, budżetu krajowego 

oraz budżetu gminy. 
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Finansowanie wydatków mjątkowych (w %) 

środki unijne środki krajowe środki własne gminy 



Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 1 255 378 zł. Łączna kwota spłaconych 

pożyczek wraz  z odsetkami w 2017 r. 427 841,80 zł i stanowiła 1,76 %  planowanych  

dochodów, a więc mieściła się w granicach progu określonego w art. 169 ustawy o 

finansach publicznych. Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 

5,52 % przy dopuszczalnym 60 %  limicie określonym w przepisach ustawy o 

finansach publicznych.  

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.  

W latach 2016 – 2017 w budżecie gminy wyodrębnione były środki na realizację zadań w 

ramach Funduszu Sołeckiego. W roku 2016 wyodrębniono FS w wysokości 421 598,38 zł i 

wydatkowano kwotę 420 792,33 zł na realizację zadań wskazanych przez Rady Sołeckie.  

W 2017 r. otrzymaliśmy zwrot części środków wydatkowanych w roku 2016 w ramach FS 

w kwocie 150 029,30 zł. W 2017 r. wyodrębniono FS w wysokości 475 130,30 zł. 

Wydatkowano kwotę 475 118,39 zł. Przewidziano zwrot środków w 2018 r. w wysokości 

169 403 zł. Na rok 2018 wyodrębniono FS w wysokości 533 608 zł. Rady Sołeckie 

przeznaczyły środki z FS na zakup ciągnika wraz z osprzętem do prac porządkowych na 

drogach gminnych oraz remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej we wsi Mień. 

 



Inwestycje drogowe 

Drogi gminne: 

 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 
108236B w miejscowości Olędzkie 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 
108228B Pietraszki – Pruszanka 
Stara 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 
108227B Domanowo – Patoki 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 
108225B Płonowo – Spieszyn 

 

Drogi powiatowe: 

 

• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 
1571B Glinnik – Zanie – Świrydy 
wraz z remontem mostu na rzece 
Panasówka 

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1694B i 1695B ulica w 
miejscowości Popławy  

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1694B Popławy – Puchały Stare – 
granica powiatu  

 



Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B  
w miejscowości Olędzkie 

• Inwestycja zrealizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 
Brańsk” przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” . 

 

• Przebudowa drogi zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegała na wyrównaniu 
istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o szer. 6m z masy 
mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm i warstwy wiążącej gr. 4 cm, budowie chodnika 
z kostki brukowej betonowej szer. do  2 m oraz zjazdów z kostki brukowej i masy mineralno-
asfaltowej, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego oraz oczyszczeniu istniejących 
przepustów pod drogą.  

 

• Długość przebudowanego odcinka drogi to 921 m.  

 

• Całkowita wartość inwestycji to 707 784,02 zł  

• Wartość dofinansowania: 
• Powiat Bielski: 1 000,00 zł 
• PROW: 63,63% wartości brutto poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu 

 

 



Przebudowana droga gminna Nr 108236B w miejscowości Olędzkie Uroczyste poświęcenie i otwarcie drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie 



Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B  
Pietraszki – Pruszanka Stara 

• Inwestycja zrealizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie 
Gminy Brańsk” przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” . 

 

• Przebudowa drogi zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, Zakres zadania 
obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej: warstwa 
ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca gr. 5 cm o szer. 6 m oraz poboczy z kruszywa 
naturalnego, o szer. 1 m, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz zjazdów na drogi 
dojazdowe, oczyszczenie rowów przydrożnych, remont istniejących przepustów oraz rur 
pod zjazdami na działki  i drogi dojazdowe.  

 

• Długość przebudowanego odcinka drogi to 2500 m. 

 

• Całkowita wartość inwestycji to 1 545 178,91 zł 
• Powiat Bielski: 1 000,00 zł 

• PROW: 63,63% wartości brutto poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu 

 

 



Przebudowana droga gminna Nr 108228B Pietraszki-Pruszanka Stara Uroczyste poświęcenie i otwarcie drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszanka Stara 



Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B  
Domanowo – Patoki 

 Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 
Brańsk” przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” . 

 

 W ramach realizacji zadania w 2017 r. opracowano dokumentację projektową na kwotę18 450,00 
zł. 

 

 Długość planowanego do przebudowy odcinka wynosi 1301 m.  

 

 W ramach przebudowy planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej szer. 6 m z masy 
mineralno-asfaltowej: warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca gr. 5 cm oraz poboczy i 
zjazdów z kruszywa naturalnego, oczyszczenie rowów przydrożnych, remont istniejących 
przepustów oraz rur pod zjazdami na działki i drogę dojazdową.  

 

 Planowany termin zakończenia prac budowlanych to czerwiec 2018 r.  

 

 



Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B  
Płonowo – Spieszyn 

• Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie 
Gminy Brańsk” przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich               
na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” . 

 

• Dnia 22 listopada zawarto umowę z wykonawcą robót na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych.  

 

• Planowany termin zakończenia prac budowlanych to czerwiec 2018 r.  

 

• Do przebudowy przewidziano odcinek o długości około 1,87 km.  

 

• Orientacyjny koszt przebudowy wyniesie około 1,75 mln zł. 

 



Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie – 
Świrydy wraz z remontem mostu na rzece Panasówka 

• Inwestycja zrealizowana przez Powiat Bielski w ramach Programu rozwoju gminnej                        i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przy udziale pomocy finansowej Gminy Brańsk 

 

• Rozbudowa drogi powiatowej o długości 5,919 km. W ramach zadania wzmocniono istniejącą nawierzchnię 
bitumiczną oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną na istniejącej nawierzchni brukowcowej i żwirowej, 
ponadto wykonano zjazdy żwirowe i bitumiczne na drogi dojazdowe i zjazdy indywidualne, poprawę 
odwodnienia poprzez odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie ścieków z płyt ściekowych betonowych 
w miejscowości Zanie, remont i przebudowa przepustów oraz wykonanie remont mostu w miejscowości 
Świrydy.  

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła  3 683 730,57 zł ,w tym: 

• udział Gminy Brańsk: 1 035 576,00 zł, 

• udział Powiatu Bielskiego: 1 004 405,55 zł, 

• udział Województwa Podlaskiego: 1 643 749,02 zł. 

 



Remont mostu w miejscowości Świrydy Uroczyste poświęcenie i otwarcie drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie - Świrydy 



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica           
w miejscowości Popławy  

• Opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

• Dokumentacja projektowa opracowana przez Powiat Bielski przy udziale pomocy finansowej 
Gminy Brańsk w wysokosci50% . 

 

• W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
chodnik obustronny z kostki brukowej betonowej, pobocza żwirowe, zjazdy indywidualne z kostki 
brukowej, przebudowę istniejących ścieków korytkowych, wpustów ulicznych, studzienki 
kanalizacyjnej deszczowej, przebudowę i obrukowanie przepustów pod zjazdami. 

 

Całkowita wartość dokumentacji wyniosła  32 317,50 zł, w tym: 

• udział Gminy Brańsk: 16 158,75 zł, 

• udział Powiatu Bielskiego: 16 158,75 zł. 



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Popławy – 
Puchały Stare – granica powiatu  

• Opracowanie dokumentacji projektowej. 

• Dokumentacja projektowa opracowana przez Powiat Bielski przy udziale pomocy finansowej Gminy Brańsk 
w wysokosci50% . 

• Planuje się do wykonania nową nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami wzmocnionymi 
kruszywem, przebudowę dróg bocznych i zjazdów na sąsiadujące z drogą działki, poprawę odwodnienia drogi 
przez oczyszczenie rowów przydrożnych i remont istniejących przepustów pod zjazdami i koroną drogi 
powiatowej.  

• Przewidywana długość przebudowywanego odcinka wyniesie około 7,22 km.  

• Powiat złożył wniosek o dofinansowania zadania w 2018 r. w ramach ,,Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wniosek znalazł się na ostatecznej liście 
rankingowej projektów zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego. 

 

Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 165 474,36 zł, w tym: 

• udział Gminy Brańsk: 82 737,18 zł, 

• udział Powiatu Bielskiego: 82 737,18 zł. 

Wysokość wydatków w roku 2017:  71 359,68 zł 



Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Brzeźnica, Domanowo 

 W dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego podpisano umowę 
o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania  w miejscowości Brzeźnica, 
Domanowo”.  

 

 Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania 
w wysokości 1 999 999,99 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 

 

 Realizacja operacji w II etapach: 

 I etap – budowa nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo, 

 II etap – przebudowa SUW w miejscowości Brzeźnica (przebudowa istniejącego budynku technologicznego, 
infrastruktury towarzyszącej, studni głębinowych oraz budowy nadziemnych zbiorników retencyjnych wody 
uzdatnionej, wielokomorowego odstojnika popłuczyn, indywidualnej oczyszczalni ścieków). 

 Przeprowadzone w IV kwartale 2017 r. dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót 
zakończyły się bez wyboru z żadnej ofert. Złożone oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 



 
Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w 

miejscowości Brzeźnica 
 

• Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019” z realizacją w 2018 roku. 

• Długość przebudowanego odcinka drogi 1109 m. 

• Wniosek został pozytywnie oceniony, ze względu na niewystarczające środki finansowe 
nie może obecnie uzyskać refundacji. Projekt będzie oczekiwać na dostępność środków 
finansowych. 

• Planowany koszt realizacji zadania: 1 015 563,82 zł 

• - wkład własny: 507 781,91 zł 

• - wnioskowana dotacja: 507 781,91 zł 

• Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1 500,00 zł. 

 



 

OZE dla mieszkańców Gminy Brańsk 
 

• Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

• Projekt został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych. 

• Projekt zakładał wykonanie 50 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 20 szt. 
instalacji paneli fotowoltaicznych. 

• Planowany koszt realizacji zadania: 1 471 824,73 zł. 

• Wartość dofinansowania: 843 907,04 zł. 

 



 
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości  

Załuskie Koronne 
 

• Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania ,,Brama na Podlasie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

• Projekt obejmuje budowę budynku wolnostojącego, jednokondygnacyjnego, 
niepodpiwniczonego o wymiarach 16,00 x 8,00 m z dwuspadowym dachem, utwardzenie 
działki przed budynkiem wraz z lokalizacją miejsc postojowych, ogrodzenie terenu. 

• Beneficjent: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w 
Kalnicy. 

• Całkowity koszt operacji: 321 260,00 zł. 

• Wnioskowana kwota: 204 417,74 zł. 

 



 
Realizacja funduszu sołeckiego oraz 

innych prac wykonanych przez Referat 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa                  

i Gospodarki Komunalnej  

 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Brańsk w ramach poniesionych 
wydatków w związku z realizacją FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO wykonał: 

 



W remizie Szmurły kontynuowano remont: 

• Wykonano nową rozdzielnię elektryczną oraz zasilanie    
w pomieszczeniu kuchennym;  

• Wyrównano ściany na korytarzu górnej i dolnej 
kondygnacji remizy poprzez naklejenie płyty kartonowo - 
gipsowej. Całość została wyrównana zaprawą gipsową i 
pomalowana farbą akrylową w kolorze białym. Na ściany 
na wysokość 1,5 m położono tynk mozaikowy;  

• Ściany dużej sali na górnej kondygnacji pomalowano 
lakierem chroniącym przed zabrudzeniami, 
wycyklinowano podłogę, wykończono listwą 
przypodłogową drewnianą i zabezpieczono olejem;  

• Drewniany sufit na korytarzu górnej kondygnacji został 
odnowiony lakierem bezbarwnym i wykończony listwą 
przysufitową;  

• Uzupełniono oświetlenie o kinkiety i plafony;  

• Wymieniono drzwi wejściowe na metalowe; 

 Kwota wydana 15 955,35 zł 

 Remiza  Szmurły - wyremontowano pomieszczenia.  



Wieś Holonki: 

• W remizie ułożono glazurę na ścianach, 
pomalowano sufity, zakończono prace 
elektryczne i oświetleniowe. 
Zamontowano armaturę łazienkową;  

• Zakupiono kruszywo naturalne do 
bieżącej konserwacji dróg - informacja 
zostanie przedstawiona w późniejszej 
części sprawozdania. 

 

Remiza Holonki - wyremontowano pomieszczenia. 



W remizie Świrydy zakończono remont 
na parterze: 

• Wyrównano ściany płytą kartonowo - 
gipsową i pomalowano;  

• Wykonano betonową posadzkę, na której 
ułożono terakotę;  

• Wymieniono drzwi do pomieszczeń      
szt. 4;  

• Uzupełniono oświetlenie o plafony;  

• W pomieszczeniu kuchennym ułożono 
glazurę, ustawiono meble. Zamontowano 
okap i kuchenkę gazowo - elektryczną;  

Kwota wydana 12 957,45 zł 
Remiza Świrydy - wyremontowano pierwszą kondygnację budynku. 



W świetlicy wiejskiej w Bronce kontynuowano 
remont: 

• Wyrównano ściany oraz sufity płytą kartonowo 
- gipsową. Ubytki i łączenia uzupełniono 
zaprawą gipsową. Całość pomalowano farbą 
akrylową w kolorze białym;  

• Zamontowano parapety szt. 9; 

• Ułożono glazurę w pomieszczeniu 
łazienkowym;  

Kwota wydana 9 717,51 zł  

• Za pozostałe środki z funduszu sołeckiego 
zakupiono kruszywo łamane do bieżącej 
konserwacji dróg – informacja zostanie 
przedstawiona w późniejszej części 
sprawozdania. 

 
Świetlica Bronka - wyremontowano pomieszczenia. 



We wsi Kiersnowo: 

• W świetlicy wiejskiej ułożono glazurę, 
zakończono prace elektryczne                
i oświetleniowe, zamontowano 
armaturę łazienkową; 

• Wznowiono znaki graniczne działki 
gminnej nr geod. 298/2 (na działce         
w przyszłości planuje się wybudować 
plac zabaw) a następnie na podstawie 
wytyczonych znaków granicznych 
wykonano ogrodzenie panelowe. 
Ponadto wymieniono przepust na 
wjeździe na ww. działkę; 

  

Kwota wydana 10 390,08 zł 

 Wieś Kiersnowo – wykonano ogrodzenie panelowe działki 298/2.   

Świetlica Kiersnowo – wyremontowano  pomieszczenia.  



W świetlicy wiejskiej w Kadłubówce 
kontynuowano remont: 

• Na ścianach wewnętrznych ułożono 
szalówkę a całość polakierowano;  

• Wycyklinowano drewnianą podłogę i 
zakonserwowano olejem,  

• Dodatkowo zakupiono kosę 
spalinową, karnisze oraz firanki 
stanowiące doposażenie świetlicy;  

 Kwota wydana 10 836,41 zł  

 

Świetlica Kadłubówka – ułożono i pomalowano  szalówkę na ścianach. 

W ramach doposażenia świetlicy zakupiono m.in. kosę spalinową. 



W remizie Glinnik w części dobudowanej 
stanowiącej pomieszczenia gospodarcze 
(kuchnia, toaleta, szatnia) zakończono 
remont: 

• Wykonano podwieszenie sufitów, które 
zaizolowano wełną mineralną. Zakupiono 
i ułożono terakotę. Wydzielono                 
2 pomieszczenia łazienkowe. Na ścianach    
w łazience i kuchni ułożono glazurę.      
Na podłodze ułożono terakotę. 
Pomalowano ściany, dokończono prace 
elektryczne;  

• We współpracy z mieszkańcami wsi 
Glinnik wykonano elewację remizy;  

 

Kwota wydana 6 767,69 zł 

 

Remiza Glinnik – zakończono remont pomieszczenia dobudowanej części. 



• W remizie w Koszewie kontynuowano 
remont: 

• Wykonano wylewkę posadzki pod terakotę w 
pomieszczeniu kuchni i dużej sali; 

• Wymieniono instalację elektryczną;  

• Na dużej sali wykonano podwieszany sufit, 
ściany wyrównano płytą kartonowo- gipsową, a 
łączenia uzupełniono zaprawą gipsową, ściany i 
sufit pomalowano farbą akrylową w kolorze 
białym, dodatkowo na wysokości 1,5 m ściany 
zabezpieczono lakierem, ułożono terakotę; 

• Wymieniono rozdzielnię elektryczną, zakupiono 
i zamontowano oświetlenie - plafony; 

  

• Kwota wydana 9 974,48 zł 

 
Remiza Koszewo – wyremontowano pomieszczenia. 



• We wsi Spieszyn: 

• Zakończono remont pomieszczeń          
w budynku świetlicy: w pomieszczeniu 
kuchennym wyrównano i odmalowano 
ściany, ułożono glazurę, wymieniono 
drzwi. Zakupiono i zamontowano 
meble kuchenne, kuchenkę gazowo - 
elektryczną oraz okap. Ściany na dużej 
sali zostały pokryte tynkiem 
mozaikowym; 

• Wymieniono siatkę w ogrodzeniu 
wokół świetlicy, zakupiono farbę            
i odmalowano istniejące słupki i bramę;  

 

• Kwota wydana 9 937,56 zł 

 

Świetlica Spieszyn - wyremontowano pomieszczenia.  

Odnowiono ogrodzenie wokół świetlicy we wsi Spieszyn. 



 

We wsi Płonowo: 

• Teren wokół stawu zasiano trawą 
oraz wykonano drewniane 
ogrodzenie;  

 

• Kwota wydana 8 056,43 zł 

 
Wieś Płonowo – teren wokół stawu zasiano trawą oraz wykonano 

ogrodzenie. 



• We wsi Chojewo: 

• Wykonano ogrodzenie panelowe 
działki nr geod. 76/4 – Plac remizy; 

• Kwota wydana 15 058,00 zł 

  

 

• We wsi Olszewek: 

• Zakupiono materiał do wykonania 
ogrodzenia panelowego działki        
nr geod. 30 – Plac wokół stawu; 

• Kwota wydana 8 280,31 zł 

  

Plac przy remizie w Chojewie - wykonano ogrodzenie panelowe. 



 

 

• Wieś Pace: 

• Zakupiono kostkę brukową, 
którą utwardzono wjazdy na 
posesje;  

 

• Kwota wydana 7 704,64 zł  

 

Wieś Pace - wykonano wjazdy z kostki brukowej.  



• Wieś Lubieszcze: 

• Zakupiono kostkę brukową, którą 
utwardzono plac przed remizą; 

• Zakupiono oraz zamontowano 
zbiornik bezodpływowy przy 
budynku remizy; 

 

• Kwota wydana 12 436,12 zł 

 

Remiza Lubieszcze – ułożono kostkę brukową na placu przed budynkiem. 

Remiza Lubieszcze - zamontowano zbiornik bezodpływowy przy 

budynku. 



• Wieś Mień: 

• Zakupiono kostkę brukową, którą 
utwardzono plac przed remizą; 

  

• Kwota wydana 22 026,97 zł 

 

Remiza Mień – utwardzono plac przed budynkiem. 

Remiza Mień – utwardzono chodnik przy budynku. 



• Wieś Kiersnówek/Majorowizna: 

• Zakończono prace związane              
z odwodnieniem poprzez 
uzupełnienie brakujących korytek 
ściekowych w ilości 168 szt., 
zamontowano kratkę ściekową oraz 
rury kanalizacyjne;  

• Za pozostałe środków zakupiono 
kostkę brukową do utwardzenia 
wjazdów na posesje; 

  

• Kwota wydana 10 166,29 zł 

 

Wieś Kiersnówek/Majorowizna -  zamontowano korytka ściekowe. 



• Wieś Oleksin: 

• Zakończono wymianę pokrycia 
dachowego i orynnowania budynku 
remizy;  

• Utwardzono drogę dojazdową do 
budynku remizy oraz plac przed 
remizą; 

 

• Kwota wydano 15 089,59 zł 

 

Remiza Oleksin - wymieniono pokrycie dachowe oraz  utwardzono drogę dojazdową do 

budynku. 



• Wieś Puchały Nowe: 

• Zakończono wymianę pokrycia 
dachowego i orynnowania budynku 
świetlicy;  

• W ramach remontu świetlicy: 
wydzielono pomieszczenia: 
łazienkę i szatnię, płytę kartonowo 
– gipsowa przykręcono na ściany     
i sufity, łączenia płyt uzupełniono 
zaprawą gipsową, wykonano 
izolację pomieszczeń z wełny 
mineralnej;  

 

• Kwota wydana 8 344,03 zł  

 

Świetlica Puchały Nowe - wymieniono pokrycie dachowe.  

Świetlica Puchały Nowe - wykonano remont pomieszczeń. 



 

• Świetlica wiejska we wsi Załuskie 
Kościelne: 

• Zakończono wymianę pokrycia 
dachowego i orynnowania;  

• Odmalowano drewnianą elewację 
lakierem przemysłowym; 

 

• Kwota wydana 10 830,96 zł  

 

Świetlica Załuskie Kościelne - wymieniono pokrycie dachowe  oraz odnowiono elewację 

budynku. 



• We wsi Poletyły: 

• Zakończono wymianę pokrycia 
dachowego i orynnowania budynku 
świetlicy; odmalowano drewnianą 
elewację;  

• Ułożono chodnik do świetlicy; 

• Odmalowano kapliczkę wokół 
której ułożono chodnik z kostki 
betonowej;  

  

• Kwota 10 013,92 zł  

 

Świetlica Poletyły - wymieniono pokrycie dachowe oraz 

ułożono chodnik do budynku. 

Wieś  Poletyły – odmalowano przydrożną kapliczkę oraz       

ułożono chodnik. 



 

• W świetlicy wiejskiej w Dębowie: 

• Zakończono wymianę pokrycia 
dachowego i orynnowania;  

• Zakupiono i wymieniono drzwi 
wejściowe na salę, wycyklinowano 
podłogę; 

  

• Kwota wydana 7 448,76 zł  

 

Świetlica Dębowo – wymieniono pokrycie dachowe. 

Świetlica Dębowo - wycyklinowano podłogę. Świetlica Dębowo – wymieniono drzwi na salę. 



• Wieś Markowo: 

• Wykonano ogrodzenie działki 
gminnej o nr geod. 37 przeznaczonej 
pod plac zabaw i boisko sportowe; 

• Wznowiono znaki graniczne działek 
nr geod. 306, 309, 311, 312 
stanowiące dojazdowe drogi gminne 
w obrębie wsi Markowo; 

  

• Kwota wydana 17 502,63 zł 
(dopłata z budżetu 11 984,67 zł)  

 

Wieś Markowo – wykonano ogrodzenie działki nr geod. 37. 



• Wieś Pruszanka Stara, Pruszanka Baranki: 

• Zakupiono płyty z wełny mineralnej do 
wykonania dachu na świetlicy wiejskiej we wsi 
Pruszaka Stara;  

 

• Kwota wydana z dwóch funduszy wsi Pruszaka 
Baranki i Pruszaka Stara – 18 542,30 zł. 

 

 



• Wieś Olszewo oraz wieś Pietraszki: 

• Zakupiono kostkę brukową do 
wykonania chodników i zjazdów na 
posesje; 

• Wykonano dokumentację projektowo – 
kosztorysową niezbędną do zgłoszenia 
wykonania robót;  

• Kwota wydana:  

• Wieś Olszewo - 8 344,03 zł  

• Wieś Pietraszki – 10 006,44 zł  

 

Wieś Olszewo oraz wieś Pietraszki – zakupiono kostkę do wykonania chodników i 

zjazdów na posesję. 



 

• We wsi Brzeźnica: 

• Zakupiono i zamontowano zbiornik 
bezodpływowy przy budynku 
świetlicy wiejskiej; 

• Zakupiono kostkę brukową              
do utwardzenia podjazdu przed 
budynkiem świetlicy;   

• Wydana kwota 11 347,88 zł  

  

Świetlica Brzeźnica - zamontowano zbiornik bezodpływowy przy budynku. 



 

• We wsi Patoki: 

• Wymieniono siatkę ogrodzeniową 
na boisku;  

• W ramach doposażenia świetlicy 
wiejskiej zakupiono meble 
kuchenne oraz kosę spalinową; 

• Kwota wydana 5 000,00 zł 

 

• Za pozostałe środki z funduszu 
sołeckiego zakupiono kruszywo 
łamane do bieżącej konserwacji 
dróg – informacja zostanie 
przedstawiona w późniejszej części 
sprawozdania; 

 

Wieś Patoki – wymieniono siatkę ogrodzeniową na boisku. 

Świetlica Patoki – w ramach doposażenia świetlicy zakupiono m.in. meble kuchenne. 



 

• Wieś Kalnica: 

• Wyposażono świetlicę wiejską              
o profesjonalny odkurzacz, czajnik 
elektryczny, grzejnik konwektorowy; 

• Kwota wydana 3 000,00 zł 

 

• Zakupiono rury przepustowe              
do naprawy wjazdów przy drogach 
gminnych fi 300 o długości 6 m - 40 
rur;  

• Kwota wydana 9 840,00 zł 

  

 
Świetlica Kalnica – w ramach doposażenia świetlicy zakupiono m.in. grzejnik konwektorowy, profesjonalny 

odkurzacz. 

 



 

• Wieś Nowosady: 

• Zakupiono rury przepustowe do 
naprawy wjazdów przy drogach 
gminnych fi 300 o długości 6 m - 30 
rur;  

• Kwota wydana 7 655,55 zł 

 

• Sołectwo Pasieka: 

• Zakupiono i zamontowano rury 
przepustowe do naprawy wjazdów przy 
drogach gminnych fi 400 o długości      
6 m - 19 rur; 

• Kwota wydana 7 576,77 zł 

 

Sołectwo Pasieka - zamontowano rury przepustowe wykorzystane do naprawy 

wjazdów. 



 

• Wieś Olędzkie: 

• Wyremontowano przepusty 
drogowe szt. 2 położone przy 
drodze gminnej we wsi 
Olędzkie; 

• Kwota wydana 11 029,47 zł 

 Wieś Olędzkie – wyremontowano przepusty drogowe szt. 2.  



• Zakupiono kruszywo łamane oraz 
naturalne celem bieżącej konserwacji dróg 
(nawożenie, uzupełnienie) dla 
następujących miejscowości: 

  

• - Bronka kwota 1 023,36 zł  

• - Burchaty kwota 8 570,64 zł  

• - Domanowo kwota 17 780,88 zł   

• - Holonki 11 769,20 zł 

• - Ferma kwota 8 954,40 zł  

• - Kiewłaki kwota 9 018,36 zł  

• - Klichy kwota 13 751,40 zł   

• - Patoki kwota 10 873,20 zł   

• - Puchały Stare kwota 10 297,56 zł   

• - Ściony kwota 8 378,76 zł   

• - Zanie kwota 7 547,28 zł   

• - Popławy kwota 20 531,16 zł 

• - Widźgowo kwota 9 175,24 zł. 

 

 

Zakupiono kruszywo łamane do bieżącej konserwacji dróg (nawożenia, 

uzupełnienia). 



 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Brańsk w ramach 
funduszu sołeckiego wykonał prace polegające              

na bieżącej konserwacji dróg: 
 - W ramach prac oczyszczono rowy w miejscowości Ferma oraz przy drodze Hodyszewo – 

Ferma. Dodatkowo wymieniono niedrożne przepusty w łącznej liczbie 21 szt. oraz 
odtworzono i wzmocniono pobocza kruszywem łamanym. 

 

Zdjęcia – oczyszczono rowy w miejscowości Ferma oraz przy drodze Hodyszewo – Ferma. 



- W miejscowości Patoki w ramach prac nawieziono zakupione kruszywo łamane na drogę 
dojazdową do pól tzw. zagumienną składającą się z nr geod. 292/3, 293/1, 285/2 na łącznej długości 
1100 m, szerokości 4 m. 

 

Zdjęcia - droga gminna tzw. zagumienna położona w obrębie gruntów wsi Patoki na którą nawieziono kruszywo łamane.   



 
 

- w miejscowości Domanowo w ramach bieżącej konserwacji obrysowano drogi gminne wg 
wytycznych po wznowieniu znaków granicznych. Oczyszczono rowy na drogach gminnych nr geod. 
359 na długości 1500 m, nr geod. 463 na długości 500 m, 499 na długości 1200 m, nr geod. 343 na 
długość 640 m, nr geod. 204 na długość 800 m. Wymieniono niedrożne przepusty na ww. drogach w 
liczbie 18 szt. fi 400 x 6000mm, 30 szt.  fi 300x6000mm, 40 szt. fi 200 x 6000 mm. Nawieziono 
zakupione kruszywo łamane na zjazdy z drogi nr geod. 359 – w ilości ok. 630 m2, odtworzono 
pobocza.  

 

Zdjęcie – wyremontowana droga 

 o nr geod. 359 obręb Domanowo 

Zdjęcie – wyremontowana droga 

 o nr geod. 359 obręb Domanowo 

Zdjęcie – wyremontowana droga 

 o nr geod. 499 obręb Domanowo  

Zdjęcie – wyremontowana droga 

 o nr geod. 204 obręb Domanowo 



- w miejscowości Popławy w ramach prac obrysowano drogę dojazdową do kolonii o nr geod. 553 
na długości 3 km, szerokości 5 m. Uzupełniono ubytki żwirem, a następnie przewieziono kruszywem 
łamanym. Nawiezione kruszywo wyrównano równiarką samojezdną.  

Zdjęcia - droga gminna tzw. dojazdowa do kolonii położona w obrębie gruntów wsi Popławy na którą nawieziono kruszywo łamane.   



 

 

- w miejscowości Widźgowo w ramach prac 
obrysowano drogę dojazdową do kolonii składającą 
się z nr geod. 134, 147, 148 na długości 700 m, 
szerokości 5 m. Uzupełniono ubytki żwirem, a 
następnie przewieziono kruszywem łamanym. 
Nawiezione kruszywo wyrównano równiarką 
samojezdną. 

 

Zdjęcia - droga gminna tzw. dojazdową do kolonii położoną w obrębie gruntów wsi Widźgowo na którą 

nawieziono kruszywo łamane.   



Poza pracami wykonanymi zgodnie z założeniami    
na 2017 r. w ramach Funduszu sołeckiego 
dodatkowo wykonano następujące prace: 

  

• We wsi Popławy przy współpracy mieszkańców 
wsi wykonano ogrodzenie przy remizie; 

 

• We wsi Lubieszcze wykonano chodnik oraz 
zjazdy z kostki betonowej (po stronie prawej od 
strony drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk – 
Lubieszcze – Olendy); 

 

Remiza Popławy – wykonano ogrodzenie. 

Wieś Lubieszcze – wykonano chodnik oraz zjazdy z kostki betonowej. 



• We wsi Mień z kostki brukowej ułożono parking 
przed boiskiem szkolnym oraz wjazd. 
Przeniesiono w nowe miejsce istniejące 
ogrodzenie z siatki oraz wykonano i zamontowano 
nową bramę;  

 

• We wsi Klichy przed remizą ułożono 
chodnik z kostki brukowej;  

 

Remiza Klichy – ułożono chodnik. 

Wieś Mień – ułożono parking z kostki betonowej oraz wykonano nową bramę. 



  

• W sołectwie Pasieka ułożono wjazdy         
na posesje z kostki brukowej;   

 

• Dodatkowo wykonano bieżąca konserwacja 
dróg gminnych polegającą na: 

1. Równaniu, które trwa przez cały rok.                
W każdej miejscowości drogi do równania 
wyznaczane były we współpracy z sołtysem 
każdej miejscowości; 

2. Dwukrotnym koszeniu poboczy dróg 
gminnych; 

Sołectwo Pasieka – ułożono wjazdy na posesję z kostki brukowej. 

Dwukrotnie w br. koszono pobocza dróg gminnych.  



• Wykonano modernizację oświetlenia 
ulicznego w sołectwie Pasieka oraz 
miejscowości Pietraszki, która 
polegała na montażu dodatkowej 
długości przewodu elektrycznego 
oświetleniowego na istniejących 
słupach oraz dodatkowych opraw 
oświetleniowych. 

 

Sołectwo Pasieka – wykonano oświetlenie uliczne. 



 

 

 

• Uzupełniono oznakowanie na drogach 

gminnych: zakupiono brakujące znaki 

drogowe oraz tabliczki informacyjne 

kierujące do posesji oddalonych od 

głównych dróg, które następnie 

ustawiono na terenie gminy; 
  

Zdjęcia – zakupiono i ustawiono tabliczki informacyjne kierujące do posesji, które następnie ustawiono na terenie gminy. 



• Celem ochrony przed działaniem 
niekorzystnych warunków 
atmosferycznych wykonano 
przystanki autobusowe/wiaty             
z zadaszeniem dla miejscowości: 
Mień szt. 2, Bronka szt. 1, 
Lubieszcze szt. 1. 

 

 

Przystanek we wsi Lubieszcze  

Przystanek we wsi Bronka 



• Wiaty stanowiące zadaszenie dla gości 
przybyłych na rozgrywki piłkarskie a także   

dla gospodarzy, ustawione na boisku 
szkolnym we wsi Mień. 

 



• Wykonano tablice ogłoszeń szt., 2, które 
ustawiono we wsi Koszewo oraz we wsi 
Dębowo. 

 

 

 

 

• Pomoc przy organizacji uroczystości 
obchodów 78 rocznicy Bitwy pod Olszewem 
przy pomniku żołnierzy wojska polskiego            
i ludności cywilnej w Olszewie polegająca na: 
przygotowaniu pola bitwy poprzez ustawienie 
drewnianych chat wykonanych przez 
pracowników gminy, montaż oświetlenia, 
które stanowiły niezbędne uzupełnieniem 
nocnej rekonstrukcji bitwy o Olszewo. 

 

Tablica ogłoszeń we wsi Koszewo 

Olszewo – przygotowane pole bitwy. 



• Wykonano remont pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach 
(pomieszczenia klasowe szt. 2, naprawa armatury 
łazienkowej oraz zbicie terakoty z tarasu, ułożenie 
masy uszczelniającej celem zapobiegania 
powstawaniu zacieków w pomieszczeniu 
klasowym) oraz w Szkole Filialnej im. Ks. Stefana 
Kard. Wyszyńskiego w Chojewie (pomieszczenie 
klasowe szt. 1)   

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach – wyremontowano  

pomieszczenia szt. 2, ułożono masę uszczelniającą na tarasie.   

Szkoła Filialna im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Chojewie 

 – wyremontowano  pomieszczenie szt. 1. 



 

 

• Dodatkowo Gmina Brańsk wykonuje prace               
w zakresie bieżącego utrzymania pomników              
i miejsc pamięci narodowej, terenów wokół: 
zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek, 
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury           
w Kalnicy, Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa    
w Szmurłach, terenów wokół przystanków 
autobusowych. Powyższe prace polegają                 
na wykonywaniu niezbędnych prac porządkowych, 
odmalowywaniu, koszeniu trawy.  

Odnowiony Pomnik Pamięci w Szmurłach 

Odnowiony krzyż przydrożny położony przy drodze Domanowo – Pietraszki, przy którym wykonano nowe 

ogrodzenie.  



 

• Dodatkowo boisko szkolne w Mniu poddano 
renowacji polegającej na podsianiu trawą oraz 
zniwelowaniu, wyrównaniu ubytków.  

 

Odnowiony przystanek autobusowy w m. Kiewłaki. 

Wieś Mień – wykonano renowację boiska szkolnego. 



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

 



Koszty utrzymanie szkół na terenie Gminy Brańsk 

Szkoła  

 

Wydatki szkół - wykonanie 

za 2017 r. 
Otrzymane dotacje  Wydatki po odjęciu dotacji 

 

Subwencja oświatowa na 

rok 2017  

 

Różnica - kwota , którą 

dokłada gmina Brańsk  z 

budżetu  

SP.Domanowo 1 072 084,38 55 465,67 1 016 618,71 769 919,70 -246 699,01 

F.Świrydy 409 026,41 18 325,33 390 701,08 197 093,58 -193 607,50 

SP.Holonki 1 105 693,66 73 749,21 1 031 944,45 941 687,17 -90 257,28 

F.Chojewo 717 534,15 31 616,79 685 917,36 422 262,19 -263 655,17 

SP.Mien  420 429,28 5 023,00 415 406,28 241 914,50 -173 491,78 

PG.Glinnik 575 256,35 8 275,00 566 981,35 496 342,02 -70 639,33 

PG.Oleksin 516 252,51 5 975,00 510 277,51 406 098,19 -104 179,32 

4 816 276,74 198 430,00 4 617 846,74 3 475 317,35 -1 142 529,39 



Ponadto gmina poniosła wydatki na: 

• Funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie – 264 564,34 zł. 

• Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim – 276 792,39 zł. 

• Obsługę finansową szkół – 179 867,73 zł. 

• Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do szkół na terenie innych gmin 
– 135 787,21 zł. 

• Nauczanie religii prawosławnej w szkołach – 13 749,76 zł. 

• Łączny koszt – 870 761,43 zł. 

 

• Ogólny koszt Gminy Brańsk na utrzymania oświaty – 2 013 290,82 zł. 



Realizowane projekty z zakresu oświaty 

• ,,Zdobycie wiedzy – kluczem do 
sukcesu’’  

 

• „Aktywna Tablica” 
 

 

• Gabinety profilaktyki 
zdrowotnej 

 

 

 



 

 

 
„Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” 

 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia 

ogólnego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych. Uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu 

podniosą swoje kompetencje językowe, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, rozwiną uzdolnienia, zdobędą 

wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, pracy zespołowej oraz kreatywności, innowacyjności, inicjatywności.  

Uczniom udzielona zostanie forma wsparcia w postaci stypendium. Zwiększenie kompetencji kluczowych nastąpi łącznie 

u 111 uczniów (58 dziewcząt, 53 chłopców) w 100% pochodzących z terenów wiejskich, zgodnie z diagnozą 

przeprowadzoną w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańsk, w okresie 24 miesięcy trwania 

projektu. 

  

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 479 435,55 zł 

 Dofinansowanie projektu z UE: 437 049,21 zł 

 Dotacja celowa z budżetu państwa: 42 386,34 zł 

Całkowita wartość projektu 514 175,55 zł.  

  

Projekt jest realizowany od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.  



„Aktywna Tablica” 

Gmina Brańsk otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 28 000 zł na zakup pomocy 
dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie wraz ze 
Szkołą Filialną w Świrydach oraz do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach wraz ze 
Szkołą Filialną w Chojewie w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 
lata 2017 – 2019 – „Aktywna Tablica”.  

Wkład własny Gminy Brański wynosi 7 000 zł. W ramach programu do szkół zakupione zostały 
tablice interaktywne wraz z projektorami ultra-krótkoogniskowymi i nagłośnieniem. Program 
realizowany jest w okresie od 19 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 



Zamontowane tablice interaktywne wraz z projektorami oraz nagłośnieniem w Szkole Podstawowej w Domanowie i Holonkach. 



 
Gabinety profilaktyki zdrowotnej 

Gmina Brańsk otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 060 zł na zakup sprzętu w celu 
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Por. Izydora 
Kołakowskiego w Domanowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach.  

W ramach dotacji zakupiono min. kozetkę, stolik zabiegowy, wagę medyczną wraz ze wzrostomierzem, 
aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, przyrządy do badania wzroku itp. 

Dzieci będą objęte pieką pielęgniarską prze 3 godziny raz w tygodniu. 



Gmina Brańsk zapewnienia bezpieczeństwo 

mieszkańcom poprzez gotowości jednostek OSP do 

działań ratowniczo-gaśniczych.  

 
W latach 2015-2017 wydatkowano na ten cel kwotę 607 833,00 zł złożono wnioski na kwotę  

487 833,00 zł z czego 329 243,00 zł. pochodziło z otrzymanych dotacji, tylko 158 590,00 zł. z 

budżetu gminy. 

 
 



 
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Świrydy 
  

W 2016 roku Gmina Brańsk przekazała środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na 
potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. 

 

Wójt Gminy Brańsk wystąpił z wnioskiem do Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim o 
przekazanie samochodu strażackiego będącego dotychczas na wyposażeniu Komendy, z 
przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świrydach. 

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Świrydach będącej w Krajowy Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, odbyło się 20 lutego 2017r. 
Strażacy ze Świryd pozyskali samochód na podwoziu MAN, który zakończył służbę w JRG PSP w 
Bielsku Podlaskim. Uroczystego przecięcia wstęgi, przekazania aktu własności oraz wręczenia 
kluczyków do samochodu dokonali: komendant główny PSP oraz podlaski komendant wojewódzki 
PSP. 



Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Świrydy 



Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP 
Nazwa zadania Nazwa OSP Udział środków 

zewnętrznych-dotacje 

Udział środków 

własnych 

Wartość 

Zakup: 

Mundur wyjściowy, czapka, 

koszula, dystynkcje – 8 kpl. 

Świrydy  2 040,00 zł 

Zarząd Wojewódzki  OSP 

3 954,00 zł 5 994,00 zł 

Mundur wyjściowy, czapka, 

koszula, dystynkcje – 6 kpl. 

Mundur koszarowy 6 kpl. 

Buty straż. taktyczne 6 par 

Mień 2 430,00 zł 

Zarząd Wojewódzki OSP 

5 466,00 zł 7 896,00 zł 

Wyposażenie przeciwpożarowe: 

OSP Chojewo –  maszt 

oświetleniowy- szt.1, 

OSP Glinnik –  mundury 

koszarowe 8 kpl.,  buty koszarowe 

– 2 pary, 

OSP Kiersnowo – zakup drabiny 

pożarniczej 3- przęsłowej szt.1, 

maszt oświetleniowy szt.1, 

OSP Klichy – agregat 

prądotwórczy 3-fazowego szt.1, 

maszt oświetleniowy – 1 szt. 

OSP Lubieszcze –  radiotelefon do 

samochodu ratowniczo-gaśniczego 

szt.1,  węża W-52  szt. 1,W-75 

szt.1, drabiny pożarniczej 3-

przęsłowej szt.1 

 

 

Chojewo,  

Glinnik, 

 

 

 Kiersnowo, 

 

 

 Klichy, 

 

 

 Lubieszcze, 

 

 

 

 

21 770,00 zł – Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

   3 600,00 zł - Zarząd 

Wojewódzki OSP 

10 931,00 zł zł 36 283,00 zł 



OSP Popławy –agregat 

prądotwórczy 3-fazowego szt.1, 

maszt oświetleniowy - szt.1 

OSP Szmurły –  mundury 

specjalnych – ochronnych 3 kpl. 

Popławy, 

 

 

 

Szmurły 

Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 

Holonki 50 000,00 zł 

 WFOSiGW 

  9000,00 zł 

Urząd Marszałkowski 

41 000,00 zł 100 000,00 zł 

- zakup wyposażenia 

przeciwpożarowego: Chojewo-

motopompa pływająca Niagara, 

Glinnik-agregat prądotwórczy,  

Koszewo-rozdzielacz, 

prądownica, węże -7 szt. 

Mień – buty specjalne – 4 pary, 

rękawice specjalne  - 3 pary 

,kominiarki – 5 szt. 

Oleksin - hełmy ochronne – 4 

szt. 

- na remont strażnicy-

utwardzenie placu, zakup 

wyposażenie p.pożarowego 

Holonki - 10 kpl. ubrań 

wyjściowych 

 

 

Chojewo,  

 

Glinnik,  

 

Koszewo,  

 

 

Mień,  

 

 

 

Oleksin 

 

 

Holonki 

 

17 488,00 zł MSWiA 

720,00 zł  

Zarząd Woj.OSP 

  

7 364,00 zł MSWiA 

 

2535,00zł Zarząd Woj.OSP 

470,00zł Zarząd Woj.OSP 

1 410,00 zł Zarząd Woj. OSP 

2 400 zł Zarz. Woj. OSP 

1 600,00 zł 

Zarząd Wojewódzki OSP 

- 

 

4 525,00 zł 

 

1 760,00 zł 

2 460,00 zł 

 

2 013 zł 

- 

2000,00 zł 

18 208,00 zł 

 

7 364,00 zł 

 

7 060,00 zł 

 

2 230,00 zł 

3 870,00 zł 

2 013  zł 

2 400 zł 

3 600,00 zł 



Chojewo-buty strażackie 6 par, 

mundur wyjściowy – 2 kpl, 

Klichy – Mundur wyjściowy 6 kpl., 

Domanowo- węże ssawne, łączniki, 

obejma, smok - do motopompy 

TOHATSU  

Świrydy – ubrania specjalne 2 kpl. 

 

Chojewo 

 

 

 

 

 

Klichy 

 

Domanowo 

 

Świrydy 

7 364,00 zł MSWiA 

2535,00zł Zarząd Woj.OSP 

470,00 zł Zarząd Woj.OSP 

1410,00 zł Zarząd Woj. OSP 

2 400 zł Zarz. Woj. OSP 

 

 

 

- 

4 525,00 zł 

1 760,00 zł 

2 460,00 zł 

 

2 013,00 zł 

 

- 

 

 

 

 

 

18 208,00 zł 

7 364,00 zł 

7 060,00 zł 

2 230,00 zł 

3 870,00 zł 

2 013,00 zł  

 

2 400 zł 

 

 

 

 

 

Ubrania specjalne – 2 kpl Kiersnowo 1600,00 zł 

Zarząd Wojewódzki OSP 

2000,00 zł 3600,00 zł 

Motopompa TOHATSU  Szmurły 20000,00zł Bank Spółdzielczy w 

Brańsku 

16 000,00 zł 36 000,00 zł 

Razem: 142 827,00 zł 90 091,00 zł 232 918,00 zł 



 OSP Popławy, Glinnik 

 

 

 

 

 

 OSP Oleksin 

 

 

 OSP Mień 

 

 

 

 

OSP Holonki 

 



Wychodząc naprzeciw potrzebom zachowania i upamiętnienia miejsc pamięci narodowej 
Wójt Gminy Brańsk wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
wnioskiem   o dofinansowanie   renowacji pomnika żołnierzy Wojska Polskiego i 
ludności cywilnej w Olszewie. 

Po ocenie merytorycznej wniosku została podpisana Umowa Nr 10406/17/FPK/DDK z dnia 
03.10.2017r. pomiędzy  Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Wójtem Gminy 
Brańsk dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu „Wspieranie opieki nad 
miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” w  kwocie 19 712,00 zł w 
ramach programu: „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi 
upamiętnieniami w kraju”  przy realizacji zadania: – Pomnik żołnierzy Wojska Polskiego 
i ludności cywilnej w Olszewie – upamiętnienie 2017 r. 

Koszty całego przedsięwzięcia  wynoszą 40 790,49 zł, z czego 21 078,49 zł stanowią wkład 
własny Gminy. 

 



Wydarzenia kulturalne 

Jak każdego roku Wójt Gminy Brańsk organizował i uczestniczył w 
wielu uroczystościach patriotycznych oraz imprezach kulturalno- 

rozrywkowych w tym: 



XI Festyn Rodzinny 02.07.2017 r. 



Dożynki Gminno – Miejskie 27.08.2017 r. 



Wzorowa Gmina 

W dniu 21 grudnia podczas Gali Finałowej w Pałacu Branickich Wójt Gminy Brańsk 
Andrzej Jankowski odebrał z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego 
Leszczyńskiego oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego 
Starosty Siemiatyckiego Pana Jana Zalewskiego statuetkę oraz Certyfikat nr 73 dla 
Gminy Brańsk, który jest potwierdzeniem, że gmina Brańsk  należy do grona najlepszych 
samorządów w Polsce i ma prawo używać nazwy Wzorowa Gmina przez okres ważności 
certyfikatu. 

Gmina Brańsk została laureatem w kategorii Lider Inwestycji w związku z licznymi 
inwestycjami min. z zakresu infrastruktury drogowej, stacji uzdatniania wody, 
odnawialnych źródeł energii, oświaty. 

  

  

 





Dziękuje za uwagę 
 

Gmina Brańsk 

ul. Rynek 8 

17-120 Brańsk 


