
Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia

– świąt najpiękniejszych, najcieplejszych  
i najbardziej rodzinnych – 

życzymy Państwu tego, co w życiu najważniejsze:
wzajemnej miłości, zaufania, życzliwości

oraz pokoju – Bożego i ludzkiego,
w naszych sercach i wokół nas.

A nadchodzący Nowy Rok
niech będzie dla nas wszystkich jak najlepszy.

Szanowni Mieszkańcy  
Kończy się kolejny rok pracy urzędu gminy 
i mojej – wójta. Rok drobnych i większych 
sukcesów, ale także kolejny rok w realizacji 
zadań, jakie postawiliśmy przed sobą w planach 
budżetowych. Tegoroczny budżet, którego 
projekt przedstawiamy w biuletynie, podobnie 
jak i poprzednie, nie jest zadowalający. Chcieli-
byśmy i mamy potencjał, aby zrobić więcej. Mu-
simy jednak mierzyć i krajać, jak przysłowiowy 

krawiec. Ciągle nadrabiamy zaległości starając się nie stracić pieniędzy 
wydanych w poprzedniej kadencji na projekty inwestycji, a zostało 
ich jeszcze kilkanaście. Choć mamy niemały budżet, to jego lwią część 
pochłaniają zadania nałożone na nas ustawowo. Nie poprzestajemy 
jednak na narzekaniach. Działamy dalej, z nadzieją, że kolejny rok 
będzie lepszy, czego Państwu i sobie życzę. 

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 
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Juchnowiec Kościelny

Zostaw podatek  
w swojej gminie

Już od stycznia rozpocznie-
my rozliczanie się z fiskusem. 
Jak co roku apelujemy o ta-
kie wypełnienie deklaracji po-
datkowej, aby podatek, który 
Państwo płacicie, zasilił budżet 
gminy Juchnowiec Kościelny.

Wiele osób rozliczając się z 
fiskusem nie zastanawia się co 
się dzieje z zapłaconym przez 
nas podatkiem. A jest to bardzo 
ważne, gdyż często podatki osób 
niezameldowanych na terenie 
gminy, a tu mieszkających, zasi-
lają budżety innych gmin. Jak się 
okazuje, nie jest to zjawisko mar-
ginalne, a poniesione w ten spo-
sób straty niektórych gmin mogą 
sięgać nawet milionów złotych. 
Z tytułu udziału w podatku od 

osób fizycznych do budżetów 
gmin trafia 36,7%. W tym roku 
w przypadku naszej gminy jest 
to ponad 10 mln zł, ale z szcun-
kowych danych wynika, że ta 
kwota najprawdopodobniej mo-
głaby być większa nawet o kilka-
set tysięcy złotych.

Apelujemy więc o wpisywa-
nie w deklaracji podatkowej 
faktycznego miejsca zamiesz-
kania. To niewielki wysiłek nie 
pociągający za sobą żadnych 
konsekwencji poza możliwo-
ścią zwiększenia budżetu naszej 
gminy. A większy budżet, to 
większe możliwości gminy, tak-
że inwestycyjne. A przecież na 
rozwoju gminy powinno zale-
żeć wszystkim mieszkańcom. 

Bożena Jakończuk
przewodnicząca Rady Gminy

Juchnowiec Kościelny

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy

Juchnowiec Kościelny
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Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
28 listopada 2013 r. odby-

ła się XXXI sesja Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny. Podczas 
sesji wójt Krzysztof Marcino-
wicz poinformował m.in., iż 
w okresie od ostatniej sesji na-
byto prawo własności niezabu-
dowanej nieruchomości dz. nr 
543/1 o pow. 0,0178ha położo-
nej w obrębie Olmonty za kwo-
tę 1 780zł z przeznaczeniem 
pod drogę. Ponadto ogłoszo-
ny został przetarg na dostawę 
energii elektrycznej na potrze-
by oświetlenia ulicznego gmi-
ny, a także podpisano umowę 
na przebudowę dróg w Olmon-
tach. Od ostatniej sesji Wójt wy-
dał 23 zarządzenia. Przewodni-
cząca Rady Bożena Jakończuk 
poinformowała, iż od 26 wrze-
śnia 2013 r. odbyło się 13 posie-
dzeń komisji, podczas których 
radni m.in. oceniali funkcjono-
wanie urządzeń komunalnych 
gminy, zapoznali się z realizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, oceniali 
działalność klubów sportowych 
na terenie gminy. 

Stan bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego na terenie 
gminy przedstawił Andrzej Po-
rowski, komendant Komisa-
riatu Policji w Łapach. Od po-
czątku br. zmniejszyła się liczba 
przestępstw. Odnotowano m.in. 
17 kradzieży mienia, 8 wła-
mań, zatrzymano 21 nietrzeź-
wych kierowców, miały miejsce 
2 wypadki drogowe, a także 115 
interwencji domowych i 86 w 
miejscach publicznych. 

Następnie głos zabrał Ar-
tur Maksymiuk komendant IV 

Komisariatu Policji w Białym-
stoku, który swoim działaniem 
obejmuje Kleosin, Horodnia-
ny, Księżyno, Księżyno Kolonię 
i Ignatki-Osiedle. W bieżącym 
roku na tym terenie odnotowa-
no m.in. 3 kradzieże z włama-
niem, 12 kradzieży, zatrzyma-
no 18 nietrzeźwych kierowców, 
skierowano 3 wnioski do sądu 
karnego,

Na zakończenie wystąpień 
przedstawicieli policji sekre-
tarz Teresa Rudzik, jako prze-
wodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych prosiła o wzmoc-
nienie nadzoru sklepów, w któ-
rych sprzedaje się alkohol.

Następnie głos zabrał Jan 
Trofimiuk, przedstawiciel Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Poin-
formował on, iż w 2013 r. od-
notowano 55 zdarzeń (o ponad 
30% mniej niż w ub.r.), w tym 
30 pożarów, 23 zdarzenia miej-
scowe oraz 2 fałszywe alarmy. W 
18 zdarzeniach interweniowały 
jedynie jednostki OSP. Na tere-
nie powiatu w 2013 r. zginęło 12 
osób, w tym 6 w pożarach.

Sprawozdania o stanie reali-
zacji zadań oświatowych Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny za 
poprzedni rok szkolny przedsta-
wiła sekretarz Teresa Rudzik. 
Po jego przyjęciu głos zabrali 
dyrektorzy szkół i przedszkola: 
Barbara Klimaszewska, Tere-
sa Kozłowska, Marcin  Hodun 
i Mirosław Guzewicz, którzy 
omówili działalność placówek 
w roku szkolnym 2012/2013.

Podczas sesji radni przyjęli 11 
uchwał, dwie (w sprawie przyję-

Projekt budżetu na rok 2014

u określenia zasad usytuowania na terenie 
Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych;
u upoważnienia Wójta Gminy Juchno-
wiec Kościelny do zawarcia porozumienia 
w sprawie przekazania zadań publicznych 
w zakresie oświaty i wychowania zaintere-
sowanym Gminom i Powiatom;
u upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu 
Kościelny;
u przyjęcia „Programu współpracy Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2014”;
u zmian w statucie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym;
u określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości;
u obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego;

u odstąpienia od sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części terenów wsi Ignatki, 
objętego opracowaniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Ignatki (obszar planistyczny 
Ignatki wieś – wschód); 
u nadania nazw ulic dotychczas nieozna-
czonych we wsi Ignatki, gmina Juchnowiec 
Kościelny;
u wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości;
u wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości;
u określenia zasad udzielania z budżetu gmi-
ny dotacji na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Juchnowiec Kościelny;
u zmian w budżecie w 2013r.;
u wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy i odstąpienie od przetargowe-
go trybu zawarcia umowy.

cia programu przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Juchnowiec Kościel-
ny oraz w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomo-
ści) nie zostały przyjęte, jedna 
(w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Juchnowiec Kościel-
ny na lata 2013-2015) została 
przełożona na następną sesję.

Pytania, interpelacje, wnioski

Zastępca wójta Mirosława 
Jaroszuk udzieliła odpowiedzi 
na pytanie możliwości obniże-
nia stawki opłaty adiacenckiej z 
tytułu wybudowania infrastruk-
tury technicznej z 50% do 30%. 
Wyjaśniła, że, podjęcie uchwały 
określającej wysokość stawki na-
rzuca radzie gminy odpowied-
nia ustawa. Uchwała, zgodnie z 
którą naliczane są opłaty, obo-
wiązuje od 13 lat, a Wójt nie ma 
możliwości prawnej różnico-
wać stawki. Rada może zmienić 
uchwałę, ale nie będzie ona dzia-
łała wstecz. Mieszkańcom służy 
odwołanie od decyzji do kole-
gium odwoławczego, mogą rów-
nież złożyć skargę do WSA.

Problemy mieszkańców osie-
dla „Nasz dom” w Solniczkach 
przedstawił Henryk Sasinow-
ski. Dotyczą one głównie bra-
ku kanalizacji, nieprzejezdnych 
dróg oraz niedrożnego kanału 
deszczowego na terenie osiedla. 
Zaapelował o rewizję projektu 
budżetu na 2014 r., ponieważ, 
według mieszkańców, gmina 

nie interesuje się osiedlem.
W odpowiedzi na zarzuty 

wójt przypomniał, że teren, na 
którym powstało osiedle wyku-
pił deweloper, założył spółkę ce-
lową, wybudował domy z kana-
lizacją i sprzedał mieszkańcom. 
To nie gmina budowała kanali-
zację, ale problem spadł na gmi-
nę. Nie jest prawdą, że gmina nie 
interesuje się osiedlem, przeciw-
nie – mówił wójt – od początku 
tej kadencji próbujemy, rozwią-
zać problem mieszkańców „Na-
szego domu”. Wodociągi Pod-
laskie sprawdzają i naprawiają 
kanalizację, za co, zgodnie z 
umową, zapłacą mieszkańcy, ale 
jest to niezbędne do przekaza-
nia kanalizacji gminie. Wówczas, 
podobnie jak w przypadku po-
zostałych gminnych sieci, będzie 
to problem gminy. W budżecie 
na 2014 r. przewidziano środki 
na budowę dróg, jednak przed-
tem trzeba zbudować ponad ki-
lometr sieci kanalizacji deszczo-
wej, która jest zaprojektowana, 
a któej realizacja wymaga oko-
ło miliona zł. Budżet gminy na 
inwestycje jest ograniczony i w 
tym jest problem, nie w lekcewa-
żeniu potrzeb mieszkańców.

Sołtys wsi Księżyno zwró-
cił uwagę, że na terenie sołec-
twa występują od kilku mie-
sięcy uporczywe braki wody. 
Wójt  poinformował, że wyja-
śnieniem sprawy mają się zająć 
Wodociągi Podlaskie. Prawdo-
podobnie przyczyną jest prze-
ciek, a nie, jak twierdził eksplo-
atator, niewydolność urządzeń.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

28 listopada br. miało miej-
sce oficjalne otwarcie i poświę-
cenie kolejnej przebudowa-
nej drogi powiatowej w gminie 
Juchnowiec Kościelny. Prze-
budowana droga – 10 km no-
wej nawierzchni poczynając od 
Biel przez Wojszki do drogi kra-
jowej S19 oraz rondo w Juch-
nowcu Kościelnym – została 
sfinansowana z budżetu gminy 
Juchnowiec Kościelny i powia-
tu białostockiego (po 3 515 000 
zł) oraz Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (3 
mln zł). Koszt całej inwestycji 
wyniósł 10 mln 30 tys. zł. 

Jest to kolejna duża inwe-
stycja drogowa, którą gmina 
współfinansuje z powiatem. 
Dwa lata temu oddana została 
do użytku przebudowana dro-

ga z Ignatek do Koplan Kolonii, 
wcześniej droga z Juchnowca 
Kościelnego do Stacji Lewickie. 

Rondo i drogę poświęcili: 
ks. dziekan Andrzej Kondzior, 
proboszcz parafii w Juchnow-
cu Kościelnym i ks. Roman Ki-
szycki proboszcz parafii w Ko-
żanach.

Podczas otwarcia, wójt 
Krzysztof Marcinowicz podzię-
kował wszystkim, którzy byli 
zaangażowani w przebudowę 
drogi. Podziękowania skiero-
wał, również do mieszkańców, 
bo ta droga „powstała dzięki 
Wam, dzięki Waszym podat-
kom, które zasilają budżet gmi-
ny, powiatu i państwa. Dzięku-
ję i wierzę, że tak jak ja widzicie, 
że nasze wspólne pieniądze wy-
dane zostały na dobry cel”.

Rondo i droga 
otwarte i poświęcone

W realizacji zadań określo-
nych budżetem gminy Juch-
nowiec Kościelny uczestniczą: 
Urząd Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny, Zespół Szkół w Juch-
nowcu Górnym, Zespół Szkół            
w Kleosinie, Szkoła Podsta-
wowa w Księżynie, Przedszko-
le Samorządowe w Kleosinie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Ośrodek Kultury i 
Biblioteka Publiczna.

Dochody budżetu gminy na 
2014 r. zaplanowano w kwo-
cie 39 840 434 zł, w tym do-
chody bieżące to 38 392 438 zł 
oraz dochody majątkowe w wy-
sokości 1 447 996 zł. Wydat-
ki na 2014 rok zaplanowano 
w wysokości 42 165 630 zł, z 
tego wydatki bieżące w kwocie 
35 368 790 zł oraz wydatki ma-
jątkowe – 6 796 840 zł. Najważ-
niejszym źródłem dochodów 
gminy są podatki. Ich przewidy-
wane wpływy przyjęte do pro-
jektu budżetu na 2014 rok wy-
noszą 20 075 480 zł, co stanowi 
ponad 50% dochodów ogółem.

Subwencja oświatowa w 
2014 r. wyniesie 10 313 955 zł, 
zaś wydatki w na oświatę i wy-
chowanie planowane są w wy-
sokości 17 295 648 zł. Do pla-

nowanej subwencji samorząd 
dołoży kwotę 6 911 693 zł, co 
stanowi 67 % wysokości sub-
wencji.

W strukturze wydatków 
bieżących dominują wydat-
ki na oświatę (51%), opiekę 
społeczną (16%), administra-
cję publiczną (10%), bieżące 
utrzymanie dróg i obiektów ko-
munalnych (6%), komunikację 
(3%) i obsługę mieszkańców w 
zakresie odbioru odpadów ko-
munalnych (3%), oświetlenie 
uliczne (3%).

Projekt budżetu zakłada 
plan wydatków majątkowych 
w wysokości – 6 796 840 zł. W 
strukturze wydatków ogółem 
wydatki te wynoszą 16,12 %. 

W dochodach i wydatkach bu-
dżetu ujęto środki z funduszy UE 
w wysokości 335 554 zł oraz z 
programu „Sowa” (na oświetlenie 
uliczne) w wysokości 571 050 zł. 
Ponadto gmina złożyła 5 wnio-
sków o dofinansowanie, które po 
podpisaniu umów zostaną wpro-
wadzone do budżetu. 

Jak co roku, po podjęciu 
uchwały budżetowej, przedsta-
wimy budżet bardziej szczegó-
łowo w wersji papierowej i na 
stronie internetowej gminy.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Juchnowcu Kościelnym        660 000
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych      600 000
Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie      152 000
Przydomowe oczyszczalnie ścieków          80 000
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach         40 000
Budowa dróg gminnych        250 000
Budowa ul. Alberta w Księżynie        500 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg         26 400
Wykup nieruchomości gruntowych       871 000
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 
cz. II administracja samorządowa       299 936
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy        35 000
Zakup samochodu strażackiego         213 973
Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym        70 000
Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie   1 261 210
Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki        40 000
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie     400 000
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich      122 814
Remont świetlicy w Olmontach        654 248
Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach      227 479
Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach        12 780
Ogółem       6 516 840
Dotacja dla Powiatu         150 000
Fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej        80 000
Rezerwa inwestycyjna          50 000

Razem                  6 796 840

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2014 ROKU

zadanie                 planowana kwota w zł

Punkt Przyjęć Interesantów 
w Juchnowcu Górnym przy ul. 
Szkolnej 1 – tel. 85 719 60 97 
w godzinach dyżuru (wszystkie 
środy 16.00-18.00 i wszystkie 
czwartki 10.00-13.00). Komisa-

riat Policji w Łapach, ul. Główna 
5 – tel. 85 715 82 12 (dyżurny). 
Komisariat Policji IV w Białym-
stoku, ul. Słowackiego 1 – tel. 85 
670 21 65 (dzielnicowy), tel. 85 
670 32 44 (dyżurny).

TELEFONY POLICJI

3
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TERMINARZ ODBIORU  

KOMUNALNYCH ODPADÓW ZMIESZANYCH I POSEGREGOWANYCH 
NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  

W ROKU 2014



 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNYGRUDZIEŃ 2013, NR 4(11)  BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY GRUDZIEŃ 2013, NR 4(11)

76

DATA  LOKALIZACJA

04.03.2014 KLEOSIN ulice: O. S. Tarasiuka, M. Wańkowicza, 
  Zambrowska, Zdrojowa 

06.03.2014 KLEOSIN ulice: L. Staffa, J. Tuwima, S. Żeromskiego,
  L. Kruczkowskiego, W. Broniewskiego

07.03.2014 KLEOSIN ulice: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, 
  W. S. Reymonta, J. Słowackiego, J. Kochanowskiego,
  M. Dąbrowskiej

11.03.2014         KLEOSIN ulice: K. C. Norwida, M. Reja, B. Prusa, 
  A. Asnyka, J. Długosza

12.03.2014         KLEOSIN ulice: K. K. Baczyńskiego, K. I. Gałczyń-
  skiego, Jana Pawła II, G. Morcinka

13.03.2014 ŚRÓDLESIE

14.03.2014 HORODNIANY

25.03.2014         IZABELIN, STANISŁAWOWO 

26-27.03.2014   OLMONTY

01.04.2014         HRYNIEWICZE

02.04.2014         KSIĘŻYNO ulice: Alberta, Mazowiecka, Krucza, 
  Pawia, Klepacka, Sokola, Słowicza

03.04.2014         KSIĘŻYNO ulice: Gołębia, Niewodnicka, Bociania, 
  Niedźwiedzia, Wilcza, Sarnia, Borsucza, Leśna, 
  Krokusowa, Brukowa, Przepiórcza

04.04.2014         KSIĘŻYNO ulice: Szkolna, Południowa, Witosa, 
  Wąska, Przemysłowa
  KSIĘŻYNO-KOLONIA

08.04.2014         IGNATKI 

09.04.2014         IGNATKI-OSIEDLE (zabudowa mieszkaniowa 
  jednorodzinna + wielorodzinna – bloki)

10.04.2014         KOPLANY, KOPLANY-KOLONIA

11.04.2014 BROŃCZANY

06.05.2014 SOLNICZKI

07.05.2014         NIEWODNICA NARGILEWSKA, NIEWODNICA
  NARGILEWSKA-KOLONIA, LEWICKIE-STACJA 

08.05.2014         LEWICKIE, LEWICKIE-KOLONIA  

20.05.2014         RUMEJKI, HERMANÓWKA

21.05.2014         JUCHNOWIEC GÓRNY

22.05.2014         JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, OGRODNICZKI

27.05.2014         JUCHNOWIEC DOLNY

28.05.2014         JANOWICZE

29.05.2014         SZERENOSY, HOŁÓWKI MAŁE

03.06.2014         WÓLKA, BIELE

04.06.2014         HOŁÓWKI DUŻE, SIMUNY

05.06.2014         ROSTOŁTY, ZŁOTNIKI

10.06.2014         KLEWINOWO

11.06.2014 BARANKI, TRYCZÓWKA

12.06.2014 BOGDANKI, DOROŻKI

24.06.2014 WOJSZKI

25.06.2014 ZAJĄCZKI, PAŃKI, KOŻANY, CZEREWKI, 
  ZALESKIE

26.06.2014 KLEOSIN (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
  – bloki) 

u „Dostawa energii elektrycznej na 
potrzeby oświetlenia ulicznego Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny”; termin 
składania ofert: 02.12.2013r do godz. 
12:00; realizacja przedmiotu zamówie-
nia nastąpi w okresie od 01.01.2014r 
do 31.12.2014 r.
u „Dostawa i montaż fabrycznie 
nowego agregatu prądotwórcze-
go”; umowa Nr IGK.272.25.2013 z 
dnia 1311.2013 r. została podpisana z 
AG IT PROJECT S.C. Osowno 23, 21-
345 Borki na kwotę brutto 75 375, 63 
zł;  realizacja przedmiotu zamówienia 
do 16 grudnia 2013 r.
u „Dostawa oleju opałowego na lata 

2013-2014 do kotłowni olejowych 
budynków gminnych na terenie Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny; umowa Nr 
IGK.272.22.2013 z dnia 31.10.2013 r. 
została podpisana z Petrodom Venna Sp. 
z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sidorska 
61, 21-500 Biała Podlaska; cena brutto 1 
litra oleju opałowego (wraz z podatkiem 
VAT): 3,59 zł.
u „Przebudowa dróg w Olmon-
tach”; umowa Nr 272.21.2013 z dnia 
15.10.2013 r została podpisana z BK 
TRAS ROBOTY DROGOWE BORSU-
KIEWICZ S.J. 15-378 Białystok Hrynie-
wicze 66 na kwotę 315 268,05 zł, termin 
realizacji 30.11.2013 r.

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
- stan na 27.11.2013 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.juchnowiec.gmina.pl 
lub w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny

u16 września 2013r. w sprawie udziele-
nia pełnomocnictwa Pani Joannie Lewko 
kierownikowi Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Juchnowcu Kościel-
nym;
u18 września 2013r. w sprawie utwo-
rzenia spółki przymusowej do sprawo-
wania zarządu nad wspólnotą gruntową 
działek o numerach 215, 451/1 i 451/2 
we wsi Biele, nadania jej statutu oraz wy-
znaczenia organów spółki;
u28 września 2013r. w sprawie utwo-
rzenia spółki przymusowej do sprawo-
wania zarządu nad wspólnotą gruntową 
działek o numerach 333, 374, 376 i 447 
we wsi Biele, nadania jej statutu oraz wy-
znaczenia organów spółki;
u27 września 2013r. w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki długoterminowej z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej;
u27 września 2013r. w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki długoterminowej z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej;i
u27 września 2013r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok;
u30 września 2013r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok;
u30 września 2013r. w sprawie powo-
łania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
w Juchnowcu Kościelnym;
u11 października 2013r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok;
u21 października 2013r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok;
u22 października 2013r. w sprawie 
ustalenia wysokości stypendium za wyni-
ki w nauce i osiągnięcia sportowe na rok 
szkolny 2013/2014;
u24 października 2013r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
w zakresie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Juchnowiec Kościelny z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2014”;
u25 października 2013r. w sprawie po-
wołania Komisji Stypendialnej;
u30 października 2013r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok;
u30 października 2013r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w trybie 
przetargowym, nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Juchnowiec Kościel-
ny, położonej w obrębie 37 - Wojszki;

u30 października 2013r. w sprawie 
przyznania stypendium;
u4 listopada 2013r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w trybie prze-
targowym, nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Juchnowiec Kościelny, 
położonej w obrębie 3 - Bogdanki;
u8 listopada 2013r. w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu korzystania ze służbo-
wych telefonów komórkowych w Urzę-
dzie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u13 listopada 2013r. w sprawie Regula-
minu procedury wyłonienia wykonawcy 
przy udzielaniu zamówienia publicznego, 
w trakcie realizacji działań współfinanso-
wanych w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, któ-
rych wartość nie  przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14.000 
Euro;
u14 listopada 2013r. w sprawie pro-
jektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 
2014-2017 wraz z prognozą długu i spłat 
zobowiązań na lata 2014- 2024;
u14 listopada 2013r. w sprawie projek-
tu budżetu gminy na 2014 rok;
u15 listopada 2013r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w trybie prze-
targowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Juchnowiec Kościelny, 
położonej w obrębie 28 - Olmonty;
u18 listopada 2013r. zmieniające zarzą-
dzenie w sprawie powołania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii w Juchnowcu 
Kościelnym;
u19 listopada 2013r. w sprawie zmiany 
zarządzenia o pobieraniu opłat za dzier-
żawę części nieruchomości należących 
do Gminy Juchnowiec Kościelny stano-
wiących drogi wewnętrzne;
u26 listopada 2013r. w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr ORG.0050.130.2012 
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z 
dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie usta-
nowienia Nagrody Wójta Gminy Juchno-
wiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego 
Włoszka” oraz przyjęcia regulaminu i try-
bu nadawania nagrody;
u29 listopada 2013r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok;
u5 grudnia 2013r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w trybie prze-
targowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Juchnowiec Kościelny, 
położonej w miejscowości Ignatki Osie-
dle, obręb 23 – Księżyno Kolonia.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY  
JUCHNOWIEC KOŚCIELNYod 16.09 do 6.12.2013 r.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

I ELEKTROŚMIECI W 2014 ROKU

Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec 
Kościelny na lata 2007-2032 Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 
informuje, iż przystępuje do złożenia do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wniosku 
o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów bu-
dowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położo-
nych w granicach administracyjnych gminy. 

Dotacje udzielane będą na demontaż, wywiezienie i uniesz-
kodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zde-
montowany – na jego wywiezienie i unieszkodliwienie. Wyso-
kość dotacji stanowi 100% poniesionych kosztów.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykona-
niem nowego pokrycia dachowego.

W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załączni-
kami:
u kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnio-
skodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkowni-
kiem wieczystym nieruchomości;
u zgodę współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań 
związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających 
azbest (oświadczenie);
u informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w spra-
wie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających 
azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w 
których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
u pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gmi-

ny w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub na stronie internetowej 
http://juchnowiec.gmina.pl/ w zakładce Ochrona Środowiska – Ak-
tualności.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w sekretaria-
cie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ulicy Lipowej 
10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013 
r. Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawie-
niem go bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel: 85 719 50 60.

Ponadto, Wnioskodawca zo-
bowiązany jest dokonać zgłoszenia 
w Wydziale Architektury Staro-
stwa Powiatowego w Białymsto-
ku, ul. Borsucza 2, na co najmniej 
na 45 dni przed realizacją przez 
gminę zadania, a także przedłożyć 
Powiatowemu Inspektorowi Nad-
zoru Budowlanego w Białymsto-
ku, (Słonimska 15/1, 15-028 Bia-
łystok) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów  i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

OBWIESZCZENIE

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
Na sesji 28 listopada 2013 r. radni przyjęli uchwałę w sprawie 

określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinan-
sowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z regulaminem, który określa 
szczegółowo zasady dotacji. 

Regulamin
§ 1. 1. Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

wyłącza się: 
1) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odpro-

wadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wy-
mogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 
r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  
/Dz. U. Nr 137, poz. 922/; 

2) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do 
istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego; 

3) obszary, dla których został wykonany projekt zbiorczego 
systemu odprowadzania ścieków. 

2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podsta-
wie złożonego wniosku. 

3. Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym będą-
cym: współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieru-
chomości, wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze pocho-
dzące z gospodarstwa domowego. 

4. Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istnieją-
cą zabudową mieszkaniową. W przypadku wyposażenia nieru-
chomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, wa-
runkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja. Za likwidację 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe uznaje się wy-
łączenie go z eksploatacji w prowadzonej gospodarce ściekowej 
nieruchomości zlokalizowanej na ww. działce. 

5. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymaga-
na jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowa-
nie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgo-
da na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, wyrażona 
poprzez złożenie podpisu przez współwłaścicieli na wniosku. 

6. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłą-
czona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie powin-
ny ubiegać się wszystkie zainteresowane strony poprzez złożenie 
wspólnego wniosku o dofinansowanie. 

7. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w nieprze-
kraczalnym terminie do 30 maja każdego roku w Urzędzie Gminy 
Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, pokój nr 6. 

8. Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania środków fi-
nansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy 
na dany rok budżetowy, wg. kolejności zgłoszeń. 

9. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku 
nie będą rozpatrywane w roku następnym. 

§ 2. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi 
spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa określających wa-
runki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. 

§ 3. 1. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ście-
ków może uzyskać dotację w wysokości 50 % udokumentowa-
nych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 4.000,00 zł.



Urząd Gminy  
Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10,  
16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. 85 713 28 80,  
fax 85 713 28 81

sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Godziny pracy urzędu  
od poniedziałku do piątku 

7.30-15.30

WYBRANE TELEFONY
u Przewodnicząca Rady Gminy, 
    tel.        85 713 28 84
    tel. kom.           697 011 593
u Sekretariat
    tel.      85 713 28 80, fax 85 713 28 81
    tel. kom.            697 011 609
u Skarbnik
    tel.        85 713 28 88
    tel. kom.              697 011 592 
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
    tel.        85 713 28 91
    tel. kom.           697 011 590
u Ewidencja działalności gospodarczej 
    tel.        85 713 28 87
    tel. kom.                              697 011 589
u Ewidencja Ludności, USC
    tel.        85 713 28 85

u Referat Inwestycji i Gospodarki  
    Komunalnej – Inwestycje
    tel.       85 713 28 95
    tel. kom.            697 011 627
    Drogi i transport
    tel.        85 713 28 94
    tel. kom.            697 011 598
    Mienie komunalne
    tel.        85 713 28 92
u Referat Planowania Przestrzennego, 
    Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    tel.            85 719 50 60, 85 719 50 61
u Gminny Ośrodek Pomocy 
     Społecznej – świadczenia rodzinne
     tel.        85 663 23 92 
      – pomoc społeczna
     tel.        85 663 11 17

www.gmina.juchnowiec.pl

Pierścień Podskarbiego 
Włoszka 2013

Apelujemy o wpisywanie 
w deklaracji podatkowej 

faktycznego miejsca zamieszkania. 
Ten niewielki wysiłek może zwiększyć 

budżet naszej gminy. 
A większy budżet, to większe 

możliwości inwestycyjne.  
W 2013 roku wpływy z podatków 

z PIT i CIT wyniosły ponad 10 mln zł.  
W 2014 roku 

dzięki Państwa odpowiedzialnej 
postawie 

pieniędzy może być więcej.

Laureaci Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny „Pierścień Podskarbiego Włoszka” 2012: 
Teresa Radziewicz i Maciej Szumski właściciel 
firmy „Plum”

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na ten temat, otrzymacie je 
pod numerem telefonu  85 713 28 88 lub 697 011 592.

Wójt Gminy Juchnowiec 
Kościelny ogłosił trzecią edy-
cję Nagrody „Pierścień Pod-
skarbiego Włoszka”, mającej 
na celu uhonorowanie, a zara-
zem promowanie firm, inicja-
tyw i osób związanych z Gmi-
ną Juchnowiec Kościelny, które 
poprzez swoje działania przy-
czyniły się do budowania jej 
pozytywnego wizerunku, za-
chowując wysokie standardy 
etyczne i zawodowe. Nagro-
da jest wyróżnieniem honoro-
wym. Patronuje jej Stanisław 
Zachariaszewicz Włoszek, 
od połowy XVI stulecia wła-
ściciel dóbr juchnowieckich, 
dzięki któremu, już blisko pięć 
wieków temu, ziemie obecnej 
Gminy Juchnowiec Kościel-

ny znane były daleko poza ich 
granicami. 

Zgodnie z regulaminem 
kandydatów do Nagrody zgła-
szać mogą pełnoletni miesz-
kańcy Gminy Juchnowiec 
Kościelny, stowarzyszenia, in-
stytucje i firmy działające na 
terenie gminy. Kandydatów 
można zgłaszać do 30 stycz-
nia 2014 r. Ogłoszenie Nomi-
nowanych i Laureatów tego-
rocznej Nagrody będzie miało 
miejsce 15 lutego 2014 r. Szcze-

gółowe informacje do-
tyczące sposobu zgła-
szania kandydatów do 
Nagrody, trybu wyła-
niania Nominowanych 
i Laureatów, a także re-
gulamin Nagrody oraz 
harmonogram III edy-
cji Nagrody znajdują się 
na stronie www.juch-
nowiec.gmina.pl. Za-
chęcamy do zgłaszania 
kandydatów do Nagro-
dy – to Państwo wiecie 
najlepiej, komu nagro-
da się należy.

Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne

W latach 2014-2020 samo-
rządy będą mogły skorzystać 
z 75,8 mln euro na Zintegro-
wane Inwestycje Terytorial-
ne (ZIT), to znaczy takie, któ-
re będą realizowane wspólnie 
przez kilka samorządów i które 
będą służyć mieszkańcom tzw. 
obszarów funkcjonalnych. 

Aby móc pozyskać dofinan-
sowanie na ZIT dziesięć podla-
skich gmin powołało Stowarzy-
szenie Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego, które umożliwi 
współpracę przy opracowaniu 
niezbędnych strategii i przygoto-
waniu oraz realizacji projektów. 
W skład BOF weszły: Białystok 
oraz gminy Choroszcz, Czar-
na Białostocka, Dobrzyniewo 
Duże, Juchnowiec Kościelny, 
Łapy, Supraśl, Turośń Kościel-
na, Wasilków i Zabłudów.

Strategia ZIT dla Białostoc-
kiego Obszaru Funkcjonalne-
go zawiera m.in. propozycje 
stworzenie sieci terenów inwe-
stycyjnych, budowę i moder-
nizację układu komunikacyj-
nego terenów BOF, wspólną 
promocję oferty inwestycyjnej, 
zapewnienie wysokich standar-

dów kształcenia zawodowego, 
rozwój bazy przedszkolnej, roz-
wój dziedzictwa kulturowego, 
zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu mieszkańców BOF, 
budowę dróg i infrastruktury 
transportu, rozwój spójnej sieci 
dróg rowerowych, wykorzysta-
nie energii odnawialnej, połą-
czenie gmin BOF z krajowymi i 
międzynarodowymi ośrodkami 
poprzez modernizację, rozbu-
dowę i utrzymanie sieci dróg.

– Bierzemy udział w konsul-
tacjach dotyczących ZIT – mówi 
wójt Krzysztof Marcinowicz. 
– Liczymy zwłaszcza na inwe-
stycje, które poprawią funk-
cjonowanie komunikacji. Lep-
sze rozwiązania komunikacyjne 
ułatwiłyby nam wszystkim ży-
cie. Zależy nam też na rozbudo-
waniu sieci ścieżek rowerowych. 
Kolejną ważną sprawą jest infra-
struktura edukacyjna, zwłaszcza 
jeśli chodzi o wczesną eduka-
cję. Tu także mamy nadzieję na 
wspólne inwestycje.

Na początku przyszłego 
roku ma zostać przedstawiony 
projekt strategii stowarzyszenia 
oraz plany inwestycyjne.


