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WSTĘP 

 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Biała Podlaska w roku 

2019. 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy 

Biała Podlaska przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy za roku 2019 

 

Działalność gminy Biała Podlaska prowadzona jest w oparciu o poniższe akty prawne 

 i dokumenty: 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 

506) 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 

869) 

• UCHWAŁA NR XL/251/2018 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 14 września 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Podlaska 

• UCHWAŁA NR XVI/102/2016RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku 

• UCHWAŁA NR XIV/108/2020RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 14 lutego 

2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej 

• UCHWAŁA NR XLII/299/2018 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 13 

listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Biała 

Podlaska” 

• UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 18 grudnia 

2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Biała Podlaska programu z zakresu 

polityki społecznej „Karta Seniora Gminy Biała Podlaska” 

• UCHWAŁA NR XLI/296/2018 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 10 

października 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Biała Podlaska na lata 2018-2025 

• UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2019, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii i planu wydatków finansowych Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 

• UCHWAŁA NR VII/37/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 29 kwietnia 

2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 



4 

 

zawierających azbest z terenu Gminy Biała Podlaska na lata 2008 – 2032, aktualizacja 

styczeń 2011. 

• UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 29 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała Podlaska w 2018 r., 

• UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Biała Podlaska 

• UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 29 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biała Podlaska na 

lata 2019 -2021” 

• UCHWAŁA NRXII/94/2019 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 18 grudnia 

2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Biała Podlaska do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

• UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 

 

 

Raport zawiera informacje dotyczące następujących obszarów gminy: 

- demografia, 

- finanse gminy, 

- inwestycje gminny i inne zrealizowane zadania, 

- ład przestrzenny, 

- działalność gospodarcza, 

- warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, 

gospodarka odpadami) 

- mienie komunalne, 

- oświata, 

- pomoc społeczna, 

- bezpieczeństwo, 

- fundusze zewnętrzne. 

 

Informacje zawarte w raporcie o stanie gminy Biała Podlaska pochodzą z dokumentów 

wewnętrznych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, są uzupełnione o wiedzę 

 i doświadczenie pracowników Urzędu. W celu komplementarności raportu wykorzystano także 

dane udostępnione przez instytucje państwowe takie jak: Główny Urząd Statystyczny, Lubelski 

Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Pracy w Białej Podlaskiej. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

 

 
 

Gmina Biała Podlaska jest największą z dziewiętnastu gmin powiatu bialskiego. Leży  

w północnej części województwa lubelskiego. Siedzibą gminy jest 

sześćdziesięciotysięczne miasto Biała Podlaska, którą gmina okala i stanowi jego naturalne 

zaplecze. Osią komunikacyjną gminy jest droga krajowa nr 2 (międzynarodowa E30) oraz 

magistrala kolejowa Europy E20. 

 

➢ Obszar gminy wynosi 32 476 ha, w tym: 

• grunty orne - 14812 ha  

• łąki  -  4043 ha  

• pastwiska - 1485 

• lasy   - 9135 

• pozostałe grunty (drogi, tereny zamieszkałe itp) 2654  

 

➢ W gminie jest 41 sołectw i 45 miejscowości. 

➢ Liczba ludności wynosi 14311 osób (zameldowanie stałe) oraz 263 (zameldowanie 

czasowe), łącznie 14574 osób, w tym kobiety 7250, mężczyźni 7324 (stan na dzień 31 

grudnia 2019 r.).  

➢ Gęstość zaludnienia wynosi niespełna 45 osób na km2  

 

Na terenie gminy w ostatnich latach powstały prężnie działające zakłady przemysłowo-

usługowe, m.in. Kontur, Autosfera, firma gastronomiczna Diana, K+R meble.  

Zdecydowana większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem lub prowadzi małe 

przedsiębiorstwa. Duży odsetek terenów gminy stanowią użytki rolne – to obszar 20 600 
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ha, niemal 64 % powierzchni gminy, na który składa się ponad 3500 gospodarstw rolnych 

– oraz lasy. Dzięki takiej strukturze, na terenie gminy rozwija się baza agroturystyczna, 

powstają nowe szlaki turystyczne.  

 

➢ Przyrost naturalny –  Mimo, że w roku 2019 liczba mieszkańców zwiększyła się aż  

o 109 osób, to odnotowano ubytek naturalny. Zanotowano 135 urodzeń i 163 zgonów. 

Wartość przyrostu naturalnego w 2019 roku wyniosła 28. 

 

➢ Przedsiębiorstwa 

Gmina  prowadzi przyjazną politykę do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wprowadzono zachęty dla przedsiębiorstw, które inwestują i tworzą nowe miejsca pracy 

 w formie ulgi w podatku od nieruchomości. 

W roku 2016 Rada Gminy Biała Podlaska  uchwałą  Nr XIX/114/2016 z dnia 13 lipca 

2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016r. poz. 3710)  wprowadziła zwolnienia z podatku od 

nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy.  

Zwolnienie dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości przez okres trzech lat 

dotyczy gruntów, budynków i budowli na których dokonano nowych inwestycji o wartości 

przekraczającej  kwotę 500 tys. zł. i utworzono w związku z tą inwestycją co najmniej 

 5 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. 

W roku 2019 ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzystały 4 podmioty 

gospodarcze. Łączna kwota zwolnienia ich z podatku wynosiła 170.615,28 zł 

Istniejące podmioty gospodarcze rozwijają swoją działalność inwestując w nowe obiekty.  

 

•  Przedsiębiorstwa – zarejestrowane w 2019 działalności gospodarcze 66 (w tym aktywne 

66, zawieszone 27, wykreślone 45)  

• Na koniec 2019 łącznie było aktywnych 542 (w tym 8 spółek) działalności gospodarczych  

 

 
  

2018, 557

2019, 542

530

535

540

545

550

555

560

2018 2019

Ilość przedsiębiorstw w latach 2018 - 2019
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2. BUDŻET – SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

 

I. Cześć ogólna. 

 

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2019 przedstawiają się następująco: 

 

- DOCHODY                       -  68.344.170,96 zł, tj. 98,64% planu, 

  w tym dochody bieżące       - 64.436.822,19 zł 

                          majątkowe   -   3.907.348,77 zł, 

- WYDATKI                        -  60.166.181,97 zł, tj. 91,29% planu, 

  w tym wydatki bieżące        -  56.775.873,88 zł 

                         majątkowe    -    3.390.308,09 zł 

 

Wynik wykonania budżetu 2019 roku zamkną się nadwyżką w kwocie 8.177.988,99 zł, 

która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek - 3.445.500,10 zł oraz na pożyczkę dla 

GOK – 50.000,00 zł. 

 

W 2019 roku nie zaciągano zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek. 

 

Wskaźnik obsługi długu wynosi – 19,37%. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r. wynosi 4.776.635,30 zł. 

 

W 2019 roku zrealizowano przychody – 113.226,00 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych 

dla stowarzyszeń realizujących zdania ze środków z UE na terenie gminy oraz udzielono pożyczkę 

– 50.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na przejściowe finansowanie projektów  

realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 

II. Część opisowa. 

 

a) Dochody. 

 

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy zmiany budżetu w ciągu całego roku, 

zwiększyły planowane dochody o kwotę 8.030.493,23 zł, w tym dochody bieżące o 7.646.161,39 

zł i majątkowe o 384.331,84 zł. Dokonane zmiany były wynikiem zwiększenia dotacji na zadania 

zlecone oraz własne, wpływu środków z dofinansowania zadań z UE oraz otrzymania zwrotu 

podatku od towarów i usług od inwestycji na infrastrukturę kanalizacyjną z lat poprzednich. 

 

Rada Gminy Biała Podlaska korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach 

 i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku 

 od środków transportowych. Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielenia ulg 

 i odroczeń stanowią kwotę – 1.453.625,00 zł. 

 

W 2019r. umorzono podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 

19.065,00 zł. Na raty rozłożono kwotę 2.838,20 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. 
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Stan zaległości w realizacji dochodów budżetowych zmniejszył się o 8,05% 

 z 3.706.853,64 zł na dzień 31.12.2018r. do 3.408.379,26 zł na 31.12.2019r. 

 

 

 

 

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco: 

1. Wynajem mienia gminy i sprzedaż usług - 39 438,42 

2. Podatek od nieruchomości - 456 541,35 

3. Podatek rolny - 208 830,89 

4. Podatek leśny - 45 415,89 

5. Podatek od środków transportu - 98 328,33 

6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 

- 13 206,64 

7. Dochody z opłaty śmieciowej oraz innych opłat - 323 499,40 

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 596,46 

9. Inne opłaty i odsetki - 5 865,32 

10. Należności z nienależnie pobranych świadczeń 

społecznych 

- 45 019,19 

11. Dochody z tytułu realizacji świadczeń społecznych - 2 170 194,37 

12. Udziały w podatku od osób fizycznych - 1 443,00 

  Razem: - 3 408 379,26 

 

Główna przyczyną spadku należności-zaległości jest umorzenie z urzędu zaległości 

 w  kwocie 413.261,48 zł – Biała Airport Sp. zo.o. w upadłości. Zakończenie postępowania 

upadłościowego w/w - 2017-11-28 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. WARSZAWY 

 w WARSZAWIE, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 

Sygn. X GUP 3/16. 

 

Poroz. AR 

 

• Dział 710 – otrzymano dotację 10.000,00 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na 

prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w  tym remont 

mogiły jeńców radzieckich w Woskrzenicach Dużych.   

• Dział 921 – otrzymano dotację 10.000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie pomnika położonego w Kaliłowie na 

terenie cmentarza jeńców radzieckich. 

 

Poroz. JST 

 

• Dział 921 – otrzymano dotację 3.000,00 z Powiatu Bialskiego na organizację konkursów 

związanych z kulturą. 

• Dział 600 – realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego 

systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
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Podlaska przełożono do realizacji na 2020 rok w związku z uzgodnieniami przy tworzeniu 

koncepcji budowy autostrady. 

• Dział 926 - realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów 

turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia 

 z Gminą Miejską Biała Podlaska przełożono do realizacji na 2020r. w związku z przedłużającą 

się procedurą projektowania ścieżki rowerowej. 

 

Własne 

 

• Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w zakresie dochodów bieżących planowane dochody 

zrealizowano w 100,3% w kwocie 1.360.431,85 zł, w tym ze zwrotu podatku od towarów 

 i usług z tytułu inwestycji wod-kan z lat poprzednich – 1.349.300,13 zł. 

W zakresie dochodów majątkowych otrzymano dotacje unijne z inwestycji wod-kan 

realizowanych w poprzednich latach – 1.414.928,34 zł. 

• Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – realizacja 

planowanych dochodów wyniosła 61,83% tj. 36.787,14 zł. W 2019 roku gmina rozpoczęła 

zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji. Część odbiorców 

podłączyła się w późniejszym okresie stąd wykonane dochody są niższe niż planowane. 

• Dział 600  Transport i łączność – planowane dochody zrealizowano 100%, otrzymano dotację 

 z Nadleśnictwa Biała Podlaska 50.000,00 zł na remont drogi gminnej. 

• Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody bieżące zrealizowano w 305,02%, w kwocie 

32.027,42 zł. Wyższa realizacja spowodowana jest wyższymi wpływami z opłat za najem 

 i dzierżawę i sprzedaż drewna. Realizacja dochodów majątkowych ze sprzedaży działek 

gminnych wyniosła – 81.070,00 zł, tj. 162,14% planu. 

• Dział 750 Administracja publiczna - uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu 

kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Uzyskanie wyższych dochodów wiązało się z 

przesunięciem realizacji wydatków inwestycyjnych na późniejsze miesiące oraz możliwością 

lokowania wolnych środków finansowych w pierwszym półroczu. Realizacja dochodów w tym 

dziale to 977,26%, tj. 19.545,15 zł. 

• Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – realizacja planu 

- 109,61%, tj. 15.907.739,42 zł, w tym zrealizowano: 

- wyższe niż zakładano wpływy z podatku od nieruchomości – 128,16% planu,3.550.045,25 zł. 

Większe wpływy związane są z dużą liczbą nowych nieruchomości mieszkalnych oddanych 

do użytku. 

- wyższe niż planowano wpływy z podatku rolnego – 116,36% planu, w wysokości 

1.219.417,51 zł, 

- wyższe niż zakładano wpływy z podatku leśnego – 107,66% planu, w wysokości 315.430,36 

zł, 

- wyższe wpływy z podatku od środków transportowych – 117,94% planu, w wysokości 

410.415,01 zł, 

- wyższe niż zakładano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 131,65% planu, 

 w wysokości 639.833,76 zł, 
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- wyższe niż planowano, dzięki skutecznej egzekucji, wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat – 194,58% planu, tj. 25.295,06 zł. 

- niższe niż zakładano wpływy z podatku od spadków i darowizn – 60,78% planu, tj. 10.940,00 

zł, 

- wyższe niż planowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw – 107,54% planu, tj. 340.490,97 zł, w tym wpływy z opłat 

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 142.126,09 zł, tj. 100,29% planu, 

- wyższe niż zakładano wpływy z podatku PIT i CIT – 101,90% planu.  

Wpływy z z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.187.007,00 zł, natomiast 

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 208.864,50 zł. 

 

Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowania 

należności z tytułu podatków lokalnych.W 2019r. : 

- wysłano do podatników 311 upomnień (fizyczne i prawne) - na kwotę 294.746,81 zł, 

- skierowano do Urzędu Skarbowego 174 tytuły wykonawcze - na kwotę 112.938,35. 

 

• Dział 758 - Różne rozliczenia – zrealizowano w 100%. Otrzymano: 

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 10.165.721,00 zł, 

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.662 840,00 zł, 

- dotację celową na zwrot wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 121.033,93 zł, 

oraz majątkowych – 95.599,84 zł. 

 

• Dział 801 Oświata i wychowanie - Dochody z tytułu usług realizowanych przez jednostki 

oświatowe planowany był w oparciu o szacunki tych jednostek i realizowany został w całości, 

tj. w 112,58% planu.  

 

• Dział 852 Pomoc społeczna – dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu 

dochodów z tytułu zasiłków czy należnych odsetek. Realizacja w 2019r. była dobra i wyniosła 

99,51%. 

 

• Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wykonano w 75,00 % w zakresie 

otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Cześć dotacji 

nie została uruchomiona ze względu na niższe zainteresowanie w 2019r. stypendiami dla 

uczniów. 

 

• Dział 855 Rodzina - dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

zrealizowane były w różnym stopniu. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 52,62%, tj. 

99.220,18 zł. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń. W 2019r. otrzymano również dotację majątkową w ramach Programu MALUCH+ 

na żłobek w wysokości – 458.526,31 zł. 
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• Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody bieżące zrealizowane 

zostały w 107,87%, w kwocie 1.295.719,83 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty 

 za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 111,23% w kwocie 1.256.847,90 zł. 

W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci kanalizacyjnej wybudowanej  

w ramach inwestycji. Część odbiorców podłączyła się w późniejszym okresie stąd wykonane 

dochody są niższe niż planowane. 

W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 100,00% i były to dochody z tytułu 

dotacji z RPO 2014-2020 do budowy kolektorów słonecznych -  1.760.229,28 zł. 

 

• Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe niż zaplanowano były wpływy 

z wynajmu świetlic – 169,70%.  Otrzymano również dotację majątkową na zadanie 

realizowane z PROW – Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej  

w Styrzyńcu w celu uruchomienia pracowni rękodzieła – 29.588,00 zł. 

 

• Dział 926 Kultura fizyczna – w zakresie dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 91,59% 

- otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartych Stref Aktywności – 67.407,00 

zł. 

 

Zlecone 

 

Realizacja dochodów zleconych przebiegała zgodnie z planem i została wykonana  

w łącznej wysokości 22.292.691,00 zł, tj. w 98,57%. Na realizację poszczególnych zadań 

otrzymano dotacje: 

• na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

dla producentów rolnych -                  941.179,23 zł 

• na obsługę ewidencji ludności i działalności gospodarczej –     82.779,82 zł 

• na zadania związane z wyborami w 2019r. -                 148.999,00 zł 

• na obronę narodową i bezpieczeństwo publiczne –           900,00 zł 

• na oświatę – podręczniki szkolne –              87.190,07 zł 

• na działania pomocy społecznej –                 103.727,05 zł 

• na realizacje zadań w zakresie wspierania rodzin –                                      20.927.915,83 zł 

w tym: 

- na realizację programu 500+ –             14.627.206,78 zł 

- na świadczenia alimentacyjne –              5.555.062,59 zł 

 

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 

 do niniejszego sprawozdania. 

 

b) Wydatki. 

 

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 91,29% w stosunku 

 do zakładanego planu, w kwocie 60.166.181,97 zł. Planowane zadania za wyjątkiem inwestycji  
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z dofinansowaniem UE realizowanych w partnerstwie z gminą miejską Biała Podlaska, zostały 

wykonane w całości. Cześć zadań wykonanych zostało przy niższych nadkładach niż planowano. 

 

Udział jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków przedstawiał się następująco: 

 

L.p. Nazwa jednostki Wykonanie  

Udział % w 

wydatkach 

ogółem 

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
23 355 

404,15 
38,82% 

2 Urząd Gminy Biała Podlaska 
19 845 

189,01 
32,98% 

3 Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym 2 193 502,76 3,65% 

4 Szkoła Podstawowa w Sworach 2 179 984,36 3,62% 

5 Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym 1 822 261,83 3,03% 

6 
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach 

Dużych 
1 790 314,04 2,98% 

7 Szkoła Podstawowa w Grabanowie 1 487 526,28 2,47% 

8 Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym 1 390 447,75 2,31% 

9 Szkoła Podstawowa w Hrudzie 1 358 831,87 2,26% 

10 Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu 1 328 329,78 2,21% 

11 Szkoła Podstawowa w Sitniku 1 308 931,86 2,18% 

12 Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach 1 035 022,63 1,72% 

13 Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym 739 540,22 1,23% 

14 Publiczne Gimnazjum w Sworach 272 738,11 0,45% 

15 Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym 58 157,32 0,10% 

  RAZEM: 
60 166 

181,97 
100,0 

 

 

Wykres: Udział % jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków 
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W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych, 

 za wyjątkiem Samorządowego Żłobka w Ciciborze Dużym – 119,00 zł, z tytułu opłaty za decyzję 

SANEPID za żłobek, którą wydano z terminem płatności grudniowym, a wpłynęła po interwencji 

Urzędu Gminy w styczniu 2020r. 

Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019r. wyniosła 1.369.159,11zł.  

Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.  

 

Planowane wydatki wykonano następująco: 

 

I. POROZUMIENIA z AR. 

 

Dz. 710 Działalność usługowa  

 

Wydatkowano dotację 10.000,00 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace 

remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w  tym remont mogiły jeńców 

radzieckich w Woskrzenicach Dużych.  

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Wydatkowano 12.505,63 zł, w tym dotację 10.000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie pomnika położonego  

w Kaliłowie na terenie cmentarza jeńców radzieckich. 

 

II. POROZUMIENIA z JST. 

 

Dz. 600 Transport i łączność 

 

Wydatki zostały zrealizowane w 51,28% planu w kwocie 2.027.053,28 zł, w tym: 

- dotacja celowa na transport miejski dla Miasta Biała Podlaska – 501.197,17 zł, 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

38.82%

Urząd Gminy Biała Podlaska…

Szkoła Podstawowa 
w Sławacinku 
Starym, 3.65%

Szkoła Podstawowa 
w Sworach, 3.62%

Szkoła Podstawowa 
w Ciciborze Dużym, 

3.03%

Szkoła Podstawowa 
w Woskrzenicach 

Dużych, 2.98%

Szkoła Podstawowa 
w Grabanowie, 

2.47%
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- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na budowę dróg położonych 

na terenie gminy Biała Podlaska w Jaźwinach i Grabanowie oraz budowę zatoki i chodnika 

 w Ogrodnikach – 1.525.856,11 zł. 

 

Realizację zadania – 1.900.000,00 zł ramach RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego 

systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 

Podlaska przełożono do realizacji na 2020 rok w związku z trwającymi uzgodnieniami przy 

tworzeniu koncepcji budowy autostrady. 

 

Dz. 710 Działalność usługowa 

 

Wydatki zostały zrealizowane w 100,00% planu w kwocie 24.600,00 zł, na opracowanie wspólnie 

z Gmina Miejską Biała Podlaska – Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Dz. 720 Informatyka  

 

Wydatki wykonano w 65,99% w kwocie 5.887,17 zł, w formie dotacji dla Powiatu 

 na dofinansowanie utrzymania sieci szerokopasmowego Internetu. 

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100% planu na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla 

Miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Sidorki" w Białej 

Podlaskiej na zakup aparatów tlenowych. 

 

Dz. 855 Rodzina  

 

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 225.040,00 zł, tj. 98,27% planu w formie dotacji dla 

Miasta Biała Podlaska na funkcjonowanie żłobków. 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Realizacja planu 100% - 14.000,00 zł w formie dotacji dla GOK na organizacje konkursów 

kulturalnych W tym wydatkowano dotację z Powiatu Bialskiego – 3.000,00 zł. 

 

Dz. 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

 

Zrealizowano wydatek w kwocie 6.150,00 zł na realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 

Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych 

 w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska. Pozostałą część realizacji przełożono 

na 2020r. w związku z przedłużającą się procedurą projektowania ścieżki rowerowej. 

 

III. ZADANIA WŁASNE 
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Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 

 

Wydatki zrealizowano w kwocie 24.507,17 zł, tj. 81,69% planu jako przekazana składka na 

Lubelską Izbę Rolniczą. 

 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

 

Wydatki zostały zrealizowane w 69,76% planu w kwocie 70.813,98 zł.  

W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach 

inwestycji w latach poprzednich. Część odbiorców podłączyła się w późniejszym okresie stąd 

planowane wydatki są niższe niż planowane. 

Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły. 

 

Dz. 600 Transport i łączność 

 

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.683.233,59 zł, tj. w 93,57%, w tym: 

- wydatki inwestycyjne na budowę dróg – 217.655,01 zł, 

- wydatki za zajęcie pasa drogi krajowej – 2.112,00 zł, 

- wydatki za zajęcie pasa drogi powiatowej – 83.601,38 zł, 

- wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 1.379.865,20 zł, w tym zimowe odśnieżanie – 

257.579,85 zł. 

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 143.790,13 zł, tj. 53,85% planu. Całość 

wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: 

- zakupy gruntów na potrzeby realizacji działań publicznych gminy – 75.517,83 zł, 

- wydatki bieżące na szacunki nieruchomości – 68.272,30 zł. 

 

Dz. 710 Działalność usługowa 

 

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 114.433,80 zł, tj. 81,97% planu, w podziale: 

- plany zagospodarowania gminy, opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów 

zagospodarowania przestrzennego – 112.834,06 zł. 

- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami - zakup lampek i sprzątanie terenów przy 

cmentarzach – 1.599,74 zł 

 

Dz. 720 Informatyka 

 

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 53.477,56 zł, tj. 90,53%. Dotyczyły one 

 w całości utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.  

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 
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Plan wydatków wykonano w kwocie 4.548.213,43 zł, tj. w 91,41%, z tego: 

• Wydatki na Radę Gminy wyniosły 140.567,65 zł, tj. 86,56% planu, w tym: 

- wypłata diet i delegacji – 132.900,00 zł, 

- wydatki rzeczowe, woda na sesję RG – 2.424,15 zł, 

- usługi transmisji sesji rady gminy – 5.243,50 zł, 

• Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 3.532.838,87zł, tj. 

92,21% planu, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.769.783,02 zł, 

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.855,00 zł, 

- wpłaty do PEFRON – 59.209,00 zł, 

- zakup, materiałów biurowych, komputerów i monitorów – 97.328,89 zł, 

- zakup wody, napojów na potrzeby sekretariatu UG – 751,50 zł, 

- energia, woda, dostawy ciepła – 51.138,24 zł, 

- remonty i naprawy – 12.816,80 zł, 

- badania okresowe pracowników – 1.270,00 zł, 

- usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, wywóz odpadów – 416.588,81 zł, 

- zakup usług telekomunikacyjnych – 9.294,91 zł, 

- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 28.036,46 zł, 

- wydatki na ubezpieczenie mienia –11.574,00 zł, 

- ZFŚS – 55.987,75 zł, 

- opłaty sądowe od procesu sądowego i pełnomocnictw sądowych – 2.744,05 zł - zgodnie  

z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny, Sygn. Akt I C 447/16 

 z 11.12.2019r. 

- odszkodowania wraz zapłaconymi odsetkami  – 13.460,44 zł – zgodnie z wyrokiem Sądu 

Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny, Sygn. Akt I C 447/16 z 11.12.2019r. – 

odszkodowanie dla osoby fizycznej z tytułu zwrotu kosztów leczenia i utraconych zarobków, 

wraz z odsetkami za wypadek na mieniu gminy.  

 

• Wydatki na promocję gminy zrealizowano w kwocie 140.279,05 zł, tj. w 78,04% planu, w tym: 

- wynagrodzenia osobowe związane z redagowaniem „Wiadomości Gminnych” – 15.960,00 zł, 

- zakup pucharów, dyplomów, kwiatów, artykułów spożywczych promocyjnych  – 20.725,43 zł, 

- promocja w środkach masowego przekazu – 103.593,62 zł. 

 

• Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i jednostek 

oświatowych) zrealizowano w wysokości 537.648,18 zł, tj. 91,28% planu, w tym 

 na wynagrodzenia i pochodne  - 535.406,58 zł, na zakupy rzeczowe – 2.241,60 zł, 

 

• Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 196.879,68 zł, tj. 92,35% planu, w tym: 

- na prowizję za inkaso podatków i opłat – 94.522,33 zł, 

- wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych – 74.801,01 zł, 

- składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń – 16.340,61 zł, 

- opłaty i koszty komornicze  – 11.215,73 zł. 
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Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Plan wydatków wykonano w kwocie 224.552,72 zł, tj. w 77,34% planu, z tego: 

• wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na zakup 

samochodu – 15.000,00 zł, 

• wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej na zakup pralnicy 

– 20.000,00 zł, 

• na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 187.274,27 zł, tj. 92,22% planu, w tym: 

- koszty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 18.630,36 zł, 

- wynagrodzenia dla kierowców -  druhów OSP – 46.434,80 zł, 

- zakup paliwa, części zmiennych, wyposażenia – 58.475,89 zł, 

- zakup środków żywności i wody – 1.185,47zł 

- remonty i konserwację sprzętu – 9.709,45 zł, 

- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł, 

- pozostałe usługi – 23.079,65 zł, 

- wydatki na ubezpieczenia – 14.608,00 zł, 

- opłaty za rejestrację samochodu – 200,50 zł, 

- pozostałe wydatki - 19,15 zł, 

-  wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – łącznie – 11.931,00 zł, 

 

• wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wykonano w 0,00%, w związku z brakiem 

zdarzeń wymagających użycie tych środków. W budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa 

na ten cel 50.000,00 zł, 

• pozostała działalność – wypłacono rekompensatę dla osoby fizycznej za odbyte ćwiczenia 

wojskowe – 2.278,45 zł. Wystąpiono do Komendanta WKU w Lublinie o refundację tych 

wydatków. Refundacja wpłynęła w styczniu 2020r. 

 

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 

 

Wydatki związane z obsługą posiadanych kredytów i pożyczek w formie odsetek, zrealizowano  

w łącznej kwocie 154.912,03 zł, tj. w 81,53% planu.  

 

Zobowiązania kredytowe gminy na 31.12.2019r. wynosiły 4.776.635,30 zł. W roku 2019 

dokonano spłat rat w łącznej wysokości – 3.445.500,10 zł. 

 

Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe 

 

W budżecie gminy na 31.12.2019r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 

250.000,00 zł i rezerwa na inwestycje w wysokości 24.300,00 zł. 

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 
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Plan wydatków zrealizowany został w kwocie 20.096.832,61 zł, tj. w 94,97`% planu, z tego: 

• Szkoły Podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą 13.250.235,58 zł, tj. 95,69% planu, w tym: 

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 459.381,68 zł, 

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 436.091,87 zł, 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.201.580,61 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.785.996,91 zł, 

- wydatki inwestycyjne rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grabanowie  – 317.209,61 zł oraz 

przebudowę Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby punktu przedszkolnego – 

49.974,90 zł. 

 

• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki zamknęły się kwotą 862.431,86 zł, 

tj. 98,59% planu, w tym: 

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego – 149.865,66 zł, 

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36.999,50 zł, 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 614.133,10 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61.433,60 zł, 

 

• Przedszkola – wydatki zrealizowano w kwocie 2.239.688,23 zł, tj. 95,91% planu, w tym: 

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie przedszkoli – 294.355,75 zł, 

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 25.894,15 zł, 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711.928,11 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.203.512,72 zł, 

- wydatki majątkowe na założenie klimatyzatora w Samorządowym Przedszkolu 

 w Rakowiskach – 3.997,50 zł 

 

• Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki zrealizowano w całości na prowadzenie 

punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.293.245,54 zł, tj. 96,35% 

planu, w tym: 

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 62.350,14 zł, 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.184.356,63 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62.350,14 zł, 

 

• Gimnazja - wydatki zrealizowano w kwocie 991.158,50 zł, tj. 99,90% planu, w tym: 

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 124.786,19 zł, 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781.067,14 zł, 

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów – 85.305,17 zł, 

 

• Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie wykorzystano kwotę 813.825,66 zł, 

 co odpowiada 96,53% realizacji planu rocznego, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.082,94 zł, 

- zakup paliwa, części i środków czystości – 46.871,70 zł, 

- remonty pojazdów – 38.043,85 zł, 

- usługę dowożenia dzieci do szkół, wynajem samochodów – 544.726,06 zł, 
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- zakup usług telefonii komórkowej – 959,40 zł, 

- ubezpieczenia pojazdów– 7.428,00 zł, 

- odpisy na ZFŚS – 2.805,21 zł, 

- podatek od środków transportu – 3.250,00 zł, 

- pozostałe wydatki – 658,50 zł. 

 

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 41.919,26 zł, tj. 59,88% planu. 

Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu, zadanie to zrealizowano w całości zgodnie 

 z ustalonym zapotrzebowaniami. 

 

• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego – wykonana została w 41,43% w kwocie 43.187,13 zł. 

Całość wydatków poniesiono na organizację nauki w placówkach Gminy Biała Podlaska.  

 

• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  – wykonana została w 66,26% w kwocie 

373.987,96 zł, z tego dotacja dla niepublicznej szkoły wyniosła – 110.975,64 zł, 

 

• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 

 w szkołach innego typu – wykonana została w 99,51%, w kwocie 49.477,09 zł. 

 

• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano 636,23 zł. 

 

• Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota 137.039,57 zł, plan wykonano w 99,81%, 

w tym: 

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 26.252,00 zł, 

- nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska – 21.165,57 zł, 

- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 89.622,00 zł. 

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia 

 

Plan wydatków wykonano w 85,60% w kwocie 121.313,12 zł, zgodnie z przyjętym przez Radę 

Gminy programem. Poniesione wydatki dotyczyły: 

• Zwalczania narkomanii – realizacja 10.000,00 zł, tj. 100,00% w postaci dotacji dla 

stowarzyszenia, realizującego zadanie zwalczania narkomanii. 

• Przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja 111.313,12 zł tj. 84,51% planu, w tym poniesiono 

wydatki na: 

- dotację dla stowarzyszenia – 13.597,00 zł, 

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej – 36.122,23 zł, 

- zakup materiałów informacyjnych – 7.991,99 zł, 
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- zakup środków żywności – 635,40 zł, 

- odpłatność za wydawanie opinii na przymusowe leczenie, programów edukacyjnych oraz 

wydatki na organizacje obozu – 38.858,50 zł, 

- ubezpieczenia i opłaty sądowe – 14.108,00 zł, 

Przy otrzymanych wpływach 142.126,09 zł rok 2019 działania w zakresie zwalczania 

narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zamknęły się nadwyżką 20.8012,97 zł. 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna 

 

Wydatki w zakresie zadań własnych z zakresu opieki społecznej zrealizowano w kwocie 

2.220.911,32 zł, tj. 92,52% planu. 

 

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco: 

• Na pokrycie pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej 

wydatkowano 613.817,32 zł, tj. 95,56% planu. Zadanie zrealizowane zostało w całości 

i ze środków własnych gminy. 

• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja – 2.626,00 zł. 

 

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

 z pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 24.209,21 zł, tj. 97,75%. Zadanie to zostało 

zrefundowane z dotacji z budżetu państwa – 24.018,77 zł, 

 

• Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

 i rentowe – realizacja w kwocie 199.540,51 zł, tj. w 94,86%, w tym z budżetu państwa 

otrzymano kwotę 139.970,97 zł.  

 

• Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 34.950,95 zł dodatków mieszkaniowych w całości 

 ze środków budżetu gminy. 

 

• Zasiłki stałe – zrealizowano w kwocie 280.372,56 zł, tj. 99,62% planu. Na realizację zadania 

własnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 276.863,03 zł. 

 

• Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły w 2019 roku – 

794.089,98 zł, tj. 96,14% planowanej kwoty. Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację z 

budżetu państwa w kwocie 168.220,00 zł. Środki własne gminy wyniosły 625.869,98 zł. 

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.500,00 zł, 

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 741.685,52 zł, 

- materiały – 16.922,73 zł, 

- zakup usług niematerialnych – 10.842,97 zł, 

- odpisy na ZFŚS – 11.857,00 zł, 

- pozostałe wydatki – 2.920,98 zł, 

- szkolenia pracowników – 3.360,78 zł, 
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• Usługi opiekuńcze – wydatkowano 9.064,97 zł w całości ze środków własnych. 

 

• Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 261.239,82 zł. Plan zrealizowany został  

w 75,43%. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 

154.606,27 zł.  

 

• Pozostała działalność – wydatkowano 1.000,00 zł 

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

Plan wydatków wykonano w kwocie 399.100,68 zł, tj. 73,20%, w tym: 

• Świetlice szkolne – 20.140,86 zł, 

• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8.796,37 zł, 

• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 342.369,84 zł (przy udziale dotacji z 

budżetu państwa w kwocie 273.895,87 zł), 

• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27.793,61 zł; 

 

Dz. 855 Rodzina 

 

Plan wykonano w wysokości 876.081,64 zł. Są to m.in. zwroty nienależnie pobranych  świadczeń 

wraz z odsetkami z lat ubiegłych oraz wydatki na uruchomienie i prowadzenie samorządowego 

żłobka, w tym z tytułu: 

• Świadczeń wychowawczych – 12.331,44 zł, 

• Gminnego programu Karta Dużej Rodziny – 1.409,01 zł, 

• Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.434,08 zł, 

• Wspierania rodziny – 48.795,77 zł, 

• Rodzin zastępczych – 31.303,14 zł. 

• Działalność ośrodków adopcyjnych – 25.042,00 zł, 

• Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 744.766,20 zł, w tym wydatki inwestycyjne 683.524,68 

zł na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły 

podstawowej na żłobek. 

Na koniec roku zaewidencjonowano zobowiązanie wymagalne 119,00 zł, z tytułu opłaty  

za decyzję SANEPID za żłobek, którą wydano z terminem płatności grudniowym, a wpłynęła  

po interwencji Urzędu Gminy w styczniu 2020r.  

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Plan wydatków zrealizowano w 92,08% w kwocie 2.226.190,72 zł.  

 

W podziale na zadnia wydatki przedstawiają się następująco: 

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51.863,13 zł, 

• Gospodarka odpadami –1.683.801,89zł, 
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• Oczyszczanie miast i wsi –7.524,00  zł, 

• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.690,00  zł - projekty OZE . 

• Oświetlenie ulic, placów i dróg – 399.039,00  zł, w tym: 

- wydatki na zakup energii – 251.050,98 zł, 

- wydatki na konserwacje punktów świetlnych – 118.468,02  zł, 

- wydatki inwestycyjne – 29.520,00  zł. 

• Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 80.272,70  zł. 

 

W 2019 roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 1.256.847,90 zł, 

natomiast wydatki zamknęły się kwotą 1.683.801,89 zł. Wynik na działalności związanej  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniósł - 426.953,99 zł i pokryty został ze środków 

własnych gminy.  

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Wydatki na kulturę w Gminie Biała Podlaska w 2019 roku wyniosły 2.271.694,26  zł i zostały 

wykonane w 95,02 % planu, w tym: 

• Pozostałe zadania w zakresie kultury – 107.303,37 zł, w tym: 

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 14.895,68 zł, 

- organizacja dożynek powiatowo-gminnych – 85.407,69 zł, 

- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł. 

• Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.809.940,89 zł, w tym: 

- dotacja na działalność GOK – 1.210.000,00  zł, 

- wydatki inwestycyjne na świetlice – 130.932,50  zł, 

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – 469.008,39 zł. 

• Dotacje na działalność Gminnej Biblioteki – 336.000,00 zł, 

• Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –18.450,00 zł – jest to wydatek na opracowanie 

dokumentacji do projektu RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości 

Wilczyn 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna 

 

Plan wykonano w 94,69 % w kwocie 308.196,13 zł, z tego na: 

• Obiekty sportowe – 125.823,20 zł, z tego 118.723,20 zł to wydatki inwestycyjne głównie z 

 funduszu sołeckiego, 

• Zadania w zakresie kultury fizycznej – 182.372,93 zł, w tym: 

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 15.000,00 zł, 

- wydatki bieżące – 5.197,18  zł, 

- wydatki majątkowe – 162.175,75 zł. 

 

IV. ZADANIA ZLECONE 
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Środki na zadania zlecone zostały wydatkowane na cele zgodne z decyzjami Wojewody 

Lubelskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zadania zlecone wykonano w wysokości 

22.292.691,00  zł, tj. 98,57 % planu. 

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco: 

 

• Rolnictwo i łowiectwo – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 941.179,23 zł, 

• Administracja publiczna – wydatki związane z finansowaniem zadań bieżących z zakresu 

ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestru działalności gospodarczej – 82.779,82 

zł, 

• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wydatki na prowadzenie rejestru spisu 

wyborców – 2.843,00 zł, 

• Wybory do Sejmu i Senatu – 75.603,00 zł, 

• Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików – 800,00 zł, 

• Wybory do Parlamentu Europejskiego – 69.753,00 zł, 

• Pozostałe wydatki obronne – 200,00 zł, 

• Obrona cywilna – 700,00 zł, 

• Oświata i wychowanie – realizacja zań związanych z zakupem podręczników i pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów – 87.190,07  zł, 

• Pomoc społeczna – 103.727,05 zł, w tym: 

- Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 1.185,05 zł, 

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102.542,00 zł, 

• Rodzina – na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 20.927.915,83 zł, z tego na: 

- Świadczenia wychowawcze (500 Plus) – 14.627.206,78 zł, 

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 5.555.062,59 zł, 

- Kartę Dużej Rodziny – 2.369,02 zł, 

- Wspieranie rodziny – Program rządowy „Dobry start”  – 671.906,00 zł, 

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 71.371,44 zł. 
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3. GOSPODARKA KOMUNALNA, NIERUCHOMOŚCI, DROGI, OCHRONA 

ŚRODOWISKA, TRANSPORT PUBLICZNY 

 

➢ Gospodarka nieruchomościami 

 

Gospodarka nieruchomościami gminnymi wynika z bieżącej analizy potrzeb i racjonalnej 

gospodarki tym zasobem. 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Podlaska za rok 2019. 

W niniejszej informacji przedstawiono wartość mienia w układzie tabelarycznym i opisowym. 

 W układzie tabelarycznym przedstawiono wartość środków trwałych wg 9 grup rodzajowych, 

określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 poz. 1864). 

 

Zestawienie tabelaryczne wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.  

z podziałem wartości brutto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych (kwoty w zł). 

 

Wartość środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. wg grup rodzajowych. 

Gr.  Rodzaj śr. trwałego 

Stan na 

31.12.2018 r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2019 r. 

0 Grunty 14 613 033,07 736 813,63 152 241,17 15 197 605,53 

1 Budynki i lokale 24 109 532,81 1 197 098,99 479 935,81 24 826 695,99 

2 

Obiekty inżynierii 

lądowej  i wodnej 
56 068 450,93 449 343,12 0,00 56 517 794,05 

3 

Kotły i maszyny 

energetyczne 
519 723,20 0,00 0,00 519 723,20 

4 

Maszyny, 

urządzenia          i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

359 561,86 6 745,59 9 445,57 356 861,88 

5 

Specjalistyczne 

maszyny urządzenia 

i aparaty 

28 797,48 16 299,98 16 299,98 28 797,48 

6 

Urządzenia 

techniczne 
5 333 724,08 168 557,63 39 839,21 5 462 442,50 

7 Środki transportu 2 484 906,51 10 000,00 57 500,00 2 437 406,51 

8 

Narzędzia przyrządy 

i wyposażenie gdzie 

indziej 

niesklasyfikowane 

437 815,83 27 654,86 44 923,03 420 547,66 

  Ogółem 103 955 545,77 2 612 513,80 800 184,77 105 767 874,80 
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Wartości brutto środków trwałych na 31.12.2019 r. wg jednostek organizacyjnych. 

Gr. 

Rodzaj śr. 

trwałego 

Jednostki organizacyjne 

Razem UG Jed. Ośw. GOK GOPS 

0 Grunty 14 482 497,47 715 108,06   15 197 605,53 

1 Budynki i lokale 8 812 932,65 15 195 715,39 818 047,95  24 826 695,99 

2 

Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
55 181 332,16 1 336 461,89   56 517 794,05 

3 

Kotły i maszyny 

energetyczne 
41 024,95 478 698,25   519 723,20 

4 

Maszyny, 

urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

295 694,09 10 803,63 32 315,04 18 049,12 356 861,88 

5 

Maszyny, 

urządzenia i 

aparaty 

specjalistyczne  

8 500,00 20 297,48   28 797,48 

6 

Urządzenia 

techniczne 
5 396 778,22 65 664,28   5 462 442,50 

7 Środki transportu 2 377 406,51   60 000,00 2 437 406,51 

8 

Narzędzia 

przyrządy i 

wyposażenie 

gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

106 872,31 143 012,13 170 663,22  420 547,66 

  Ogółem 
86 703 038,36 17 965 761,11 1 021 026,21 78 049,12 

105 767 

874,80 

 

 Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych 

z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu  

na 31.12.2019 r. z podziałem na jednostki organizacyjne. 

 

Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych, dotychczasowego umorzenia 

i wartości netto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. z podziałem na jednostki 

organizacyjne (kwoty w zł). 
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 Zestawienie wartości brutto środków trwałych, umorzenia i wartości netto. 

Gr Rodzaj środka trwałego 

Wartość brutto 

środków trwałych 

wg stanu na 

31.12.2019 r. 

Dotychczasowe 

umorzenie 

Wartość netto środków 

trwałych wg stanu na 

31.12.2019 r. 

0 Grunty 15 197 605,53  15 197 605,53 

1 Budynki i lokale 24 826 695,99 8 476 746,12 16 349 949,87 

2 

Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
56 517 794,05 17 933 501,08 38 584 292,97 

3 

Kotły i maszyny 

energetyczne 
519 723,20 400 785,64 118 937,56 

4 

Maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

356 861,88 348 682,38 8 179,50 

5 

Maszyny, urządzenia i 

aparaty specjalistyczne  
28 797,48 20 685,39 8 112,09 

6 Urządzenia techniczne 5 462 442,50 788 123,65 4 674 318,85 

7 Środki transportu 2 437 406,51 2 313 795,04 123 611,47 

8 

Narzędzia przyrządy i 

wyposażenie gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

420 547,66 365 909,62 54 638,04 

  Ogółem 105 767 874,80 30 648 228,92 75 119 645,88 

 

 

Zestawienie wartości netto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych. 

Gr 

Rodzaj śr. 

Trwałego 

Jednostki organizacyjne.  

Razem UG Jed. Ośw GOK GOPS 

0 Grunty 14 482 497,47 715 108,06   15 197 605,53 

1 Budynki i lokale 5 859 178,58 9 831 284,95 659 486,34  16 349 949,87 

2 

Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
37 727 464,71 856 828,26   38 584 292,97 

3 

Kotły i maszyny 

energetyczne 
 118 937,56   118 937,56 

4 

Maszyny, 

urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

8 179,50    8 179,50 

5 

Specjalistyczne 

maszyny 

urządzenia in 

aparaty 

6 120,00 1 992,09   8 112,09 
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6 

Urządzenia 

techniczne 
4 670 454,60 3 864,25   4 674 318,85 

7 Środki transportu 123 611,47    123 611,47 

8 

Narzędzia 

przyrządy i 

wyposażenie 

gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

14 622,76 1 671,59 38 343,69  54 638,04 

 ogółem 62 892 129,09 11 529 686,76 697 830,03 0,00 75 119 645,88 

 

 

 

Wartość brutto środków trwałych wynosi 105 767 874,80 zł, a netto – 75 119 645,88 zł– zał. nr 

2. Ponadto wartość majątku gminy zwiększa się o: 

- zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 

kwotę 969 380,46 zł, dotyczących kosztów projektów i dokumentacji technicznej, 

- posiadanych 310 197 udziałach na kwotę 15 509 850,00 zł w jednoosobowej Spółce  

z o.o. utworzonej na bazie majątku gminy – Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka   

z o.o. w Czosnówce 12B, 

- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 305 083,91 zł, umorzonych w 100%, 

- składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kw. 5 637 681,55 zł, umorzonych  

w  100%, 

- księgozbiorów, o kw. 953 048,46 zł, umorzonych w 100%, 

- materiałów, o kw. 165 413,85 zł. 

Ogólna wartości mienia gminnego wynosi 129 308 333,03 zł brutto, (91 764 290,19 zł netto).  

 

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji w raportowanym okresie. 

 Na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów gminy Biała Podlaska wynosiła 

688,6371 ha, zaś na 31.12.2019 r. – 689,0752 ha. W ciągu 2019 r. pow. gruntów zwiększyła się  

o 2,2594 ha i zmniejszyła się o 1,8213 ha.  

 

Na zwiększenie gruntów miały wpływ następujące zdarzenia: 

- nabycie w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych 0,1928 ha, 

- w drodze zakupu 0,1083 ha 

- w drodze darowizny od osoby fizycznej i prawnej 1,6208 ha, 

- w drodze zamiany z osobą fizyczną i prawną  0,3375 ha. 

 

Zmniejszenie gruntów było spowodowane: 
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- sprzedażą w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 1,1127 ha, 

- zamianą z osobami fizycznymi i prawnymi 0,2779 ha, 

- zwrotem działki siedliskowej spadkobiercom byłych właścicieli 0,2100 ha, 

- oddane w  trwały zarząd 0,1957 ha 

- przekazane pod drogi powiatowe 0,0250 ha. 

 

Nieruchomości gruntowe (704,0834 ha) są zagospodarowane: 

- oddane w użytkowanie wieczyste 46,0602 ha, 

- w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy 15,0082 ha, 

- w użytkowaniu wieczystym gminy 0,0343 ha, 

- w użyczeniu 1,5996 ha, 

- dzierżawy 16,8746 ha, 

- w bezpośrednim zarządzie gminy 624,5065 ha.  

 

Struktura nieruchomości gruntowych będących w bezpośrednim zarządzie gminy (624,5065 ha) 

wg rodzajów użytków rolnych przedstawia się następująco: 

- grunty orne 48,7479 ha, 

- łąki i pastwiska 22,9209 ha, 

- lasy 7,9719 ha, 

- tereny mieszkaniowe 0,7159 ha, 

- inne tereny zabudowane 1,1391 ha, 

- użytki kopalne 0,0044 ha,  

- pod drogami 526,4024 ha, 

- nieużytki 16,2742 ha, 

- tereny różne 0,3300 ha. 
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 Gmina Biała Podlaska posiada budynek administracyjno-biurowy, 23 budynków 

użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i części budynków związanych z ochroną 

przeciwpożarową). W 2019 r. była zawarta 1 umowa na wynajem lokali użytkowych  

na prowadzenie świadczeń zdrowotnych w budynku remizo-świetlicy w Sworach. W Janówce 

wydzierżawiono plac pod budynkiem szkolnym z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka opieki 

nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Na stanie gminy jest 18 budynków szkolnych w tym 

13 dydaktycznych, 3 hale sportowe. Gmina Biała Podlaska posiada nieruchomość położoną w 

miejscowości Wilczyn, na której znajduje się dworek z budynkami towarzyszącymi.  

Gmina Biała Podlaska na stanie posiadała 22 środki transportu w tym:3 samochody osobowe 

(jeden w dyspozycji GOPS), 16 samochodów związanych z ochroną przeciwpożarową będących 

na stanie poszczególnych jednostek OSP, samochód specjalny (śmieciarka) i 2 autobusy.  

 

Dochody z majątku Gminy 

 Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Biała Podlaska uzyskała dochód w wysokości 344 557,90 

zł. Kwoty dochodów z poszczególnych tytułów realizowanych przez poszczególne jednostki 

organizacyjne przedstawiono w poniższej tabeli. Pod względem wielkości największe dochody 

uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 38 %. 

 

 

 

 

 

Struktura nieruchomości gruntowych 
będących w bezpośrednim zarządzie Gminy

1.grunty orne

2. łąki i pastwiska

3. lasy

4. tereny mieszkaniowe

5. inne tereny zabudowane

6. użytki kopalne

7. pod drogami

8. nieużytki

9. tereny różne
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Wysokość uzyskanych dochodów z majątku Gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne 

za rok 2019 (kwota w zł). 

 

Źródło pochodzenia 
Jednostki organizacyjne 

Razem 
U.G Jed. Ośw. GOK 

dochody z najmu lokali 

użytkowych 
40 217,84 17 862,76  58 080,60 

opłat za zarząd i wieczyste 

użytkowanie gruntów 
1 477,13   1 477,13 

opłat za zajęcie pasa drogowego 76 476,47   76 476,47 

sprzedaży nieruchomości 

gruntowych 
81 070,00   81 070,00 

czynszów dzierżawnych 29 257,94   29 257,94 

sprzedaży składników 

majątkowych 
2 974,07   2 974,07 

inne nie wymienione 38 936,44 37 790,25 18 495,00 95 221,69 

ogółem 270 409,89 55 653,01 18 495,00 344 557,90 

 

 

➢ Lokalny transport zbiorowy 

 

Na mocy Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie 

lokalnego transportu zbiorowego Gmina Biała Podlaska powierzyła, a Gmina Miejska Biała 

Podlaska przyjęła do realizacji zadanie własne z w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 

polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzeniu publicznym transportem zbiorowym na 

obszarze Gminy Biała Podlaska. Gmina Miejska przejęła prawa i obowiązki gminy Biała 

Podlaska.  

Rocznie wykonujemy na terenie gminy od 113 500 wzkm (wozokilometr) do 113 700 wzkm  

co miesięcznie daje ok. 9 475 wzkm  

Stawka   2019 – 4,33 zł/ wzkm      

Koszty miesięczny 9475 wzkm x 4,33 zł/wzkm = 41 026.75 zł ~ ok. 41 000,00zł 

Koszty roczne: 9475 wzkm x 4,33 zł/wzkm x 12 =  492.321 zł. 

Miejscowości obsługiwane: 

Sławacinek Stary, Sławacinek Nowy, Porosiuki, Styrzyniec, Czosnówka, Grabanów, Julków, 

Wilczyn, Czosnówka, Cicibór Duzy, Wólka Plebańska, Rakowiska 
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➢ Zrealizowane zadania w 2019 roku 

 

  
  

 
Nazwa  zadania Wydatki ogółem Wykonanie 

Wykonanie w 

%  

LP 1 2 3 4 

1 FS 2019 Czosnówka. Budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Bialskiej 22 929,30 22 878,00 99,78 

2 FS 2019 Rozkosz. Budowa chodnika. 12 000,00 11 931,00 99,43 

3 RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności 

na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 1 615 000,00     

4 RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności 

na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 285 000,00     

5 Budowa odwodnienia drogi w Sławacinku Starym 12 000,00     

6 Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 101669L w Styrzyńcu  40 000,00 41 968,01 104,90 

7 Projekt budowlany dróg gminnych w Rakowiskach 32 000,00     

8 FS 2019 Husinka. Ocieplenie sufitu. 11 951,51 11 931,00 99,83 

9 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie 666 578,06 360 209,60 54,04 

10 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby punktu 

przedszkolnego 50 000,00 49 974,90 99,95 

11 Rozbudowa klimatyzacji z Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach 4 000,00 3 997,50 99,94 

12 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły 

podstawowej na żłobek 527 000,00 524 572,91 99,54 

13 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły 

podstawowej na żłobek - zakupy inwestycyjne - pierwsze wyposażenie żłobka 157 000,00 156 936,57 99,96 

14 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I. Projekty techniczne 

instalacji solarnych i fotowoltaicznych 3 700,00 3 690,00 99,73 

15 FS 2019 Sitnik. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych. 7 000,00 7 000,00 100,00 
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16 FS 2019 Terebela. Wykonanie oświetlenia drogowego. 8 000,00 7 995,00 99,94 

17 FS 2019 Łukowce. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik i 

Łukowce 14 603,13 14 265,00 97,68 

18 FS 2019 Cicibór Mały. Wybicie studni. 3 334,97 3 321,00 99,58 

19 FS 2019 Sławacinek Stary. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy. 19 529,30 19 454,68 99,92 

20 Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy Sławacinku Starym 6 400,00 6 400,00 100,00 

21 FS 2019 Perkowice. Założenie klimatyzatora do świetlicy. 7 817,58 7 749,00 99,12 

22 FS 2019 Wólka Plebańska. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy. 12 000,00 11 954,52 99,62 

23 FS 2019 Porosiuki. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń. 26 708,36 26 703,30 99,98 

24 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabanowie 38 429,30 38 376,00 99,86 

25 Założenie klimatyzacji w świetlicy w Hrudzie  17 000,00 16 974,00 99,85 

26 FS 2019 Terebela. Zakup wyposażenia placu zabaw. 13 635,70 13 635,69 99,99 

27 FS 2019 Kaliłów. Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym 16 486,17 16 486,17 100,00 

28 Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym w Kaliłowie. 24 500,00 24 986,00 101,98 

29 FS 2019 Wilczyn - Kamieniczne. Zakup wyposażenia placu zabaw. 16 601,46 16 601,46 100,00 

30 FS 2019 Cełujki. Budowa altany przy boisku szkolnym. 5 000,00 5 000,00 100,00 

31 FS 2019 Rakowiska.  Utwardzenie placu gminnego kostką. 18 000,00 17 958,00 99,77 

32 FS 2019 Janówka. Wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole. 11 682,51 11 316,00 96,86 

33 FS 2019 Rakowiska. Budowa ogrodzenia placu zabaw. 5 900,00 5 900,00 100,00 

34 FS 2019 Rakowiska. Wykonanie monitoringu. 7 400,00 7 325,88 99,00 

35 RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów 

edukacyjnych i turystycznych 503 827,00     

36 RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów 

edukacyjnych i turystycznych 88 911,00     

37 Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności. 32 077,61 27 148,99 84,64 

38 FS 2019 Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 17 922,39 17 922,39 100,00 
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wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności. 

39 FS 2019 Swory. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. 27 131,09 26 961,60 99,38 

40 
Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności. 29 440,32 24 471,70 83,12 
 

41 FS 2019 Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności. 20 559,68 20 599,68 100,00 

42 Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności. 34 500,00 29 571,39 85,71 

43 FS 2019 Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności. 15 500,00 15 500,00 100,00 

 OGÓŁEM 4 489 056,44  1 629 666,94  85,79  
 

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dodatkowo Gmina Biała Podlaska udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Bialskiego: 

- na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę drogi powiatowej Nr 1114L na odc. Porosiuki-Jaźwiny w wysokości 500 000 zł, 

- na budowę zatoki i chodnika w Ogrodnikach w wysokości 40 000 zł, 

- na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno” w ramach RPO WL 2014-2020 w wysokości 1 000 000 zł. 

 

Dzięki współpracy Gminy Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego powstało 870 m.b. długo wyczekiwanej nawierzchni asfaltowej z miejscowości 

Porosiuki do  Jaźwin i aż 13,75 km z miejscowości Grabanów -13,75 km w kierunku Rokitna. 
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➢ Ochrona środowiska: 

Od 2013 roku obowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie . W tym czasie 

zebrano selektywnie odpady komunalne od 4000 gospodarstw, w następujących ilościach 

ogółem  

2014 r.  - 1532 t. 

2015 r.  - 1615 t. 

2016 r.  - 2006 t. 

2017 r.  - 2719 t. 

2018 r.  - 2991 t. 

2019 r.  - 3489 t. 

 
 

• Liczba przyłączy wodociągowych na koniec 2019r. - 2672 gospodarstw 

• Liczba instalacji solarnych      530  

• Liczba przyłączy kanalizacyjnych   - 1147  

• Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków  520 

• Łączna długość nitki kanalizacyjnej  - 48,54km  i wodociągowej -  218,98 km 

 

Polityka ochrony środowiska, gospodarowania odpadami oraz rozwoju infrastruktury 

wodociągowej i sanitarnej realizowana jest w oparciu o dokumenty: 

• Program ochrony środowiska i gminny plan zagospodarowania odpadami 

• Program gospodarki wodno – ściekowej dla gminy Biała Podlaska 

 

➢ Zagospodarowanie przestrzenne.  

 

Gmina Biała Podlaska realizuje zadania w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej 

między innymi poprzez opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego oraz sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

opracowywane dla całego obszaru gminy, stanowi wykładnię przyjętej polityki rozwoju 

przestrzennego. Określenie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego jest 

podstawowym narzędziem umożliwiającym kierowanie rozwojem gminy, w tym przede 

wszystkim realizację zadań należących do wyłącznej kompetencji organów samorządu 

gminnego w zakresie ładu przestrzennego, komunikacji i infrastruktury technicznej. Obecnie 

obowiązujące na terenie gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zostało przyjęte uchwałą Nr XXI/233/2000 Rady Gminy Biała Podlaska  

z dnia 29.03.2000r., ze zmianami: uchwałą Nr XXXII/248/2009 z dnia 25.08.2009r. oraz 

uchwałą Nr VI/28/2015 z dnia 25.08.2015r. 

Gospodarka przestrzenna w gminie Biała Podlaska jest oparta o prawo miejscowe. Stopień 

pokrycia obszaru gminy planami miejscowymi wynosi zaledwie 3,7% powierzchni gminy. 

Aktualnie w gminie Biała Podlaska obowiązują 62 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, obejmujące swoimi ustaleniami głównie tereny zurbanizowane, w obrębie 

wszystkich miejscowości gminy Biała Podlaska. Na terenie gminy Biała Podlaska obowiązują 

następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

▪ zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Podlaska uchwalona w 1998 roku; 

▪ 50 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalone w latach 2001 – 

2003 wraz ze zmianami do tych planów (w zakresie kąta połaci dachowych) uchwalone  

w latach 2007 oraz 2008; 

▪ 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2011 roku dla 

miejscowości: Cicibór Duży, Czosnówka, Rakowiska, Sławacinek Nowy, Styrzyniec oraz 

Woroniec; 

▪ 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2017 roku dla 

miejscowości: Cicibór Duży, Czosnówka, Sławacinek Stary oraz Woskrzenice Duże; 

▪ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu 

lokalizacji ropociągu uchwalony w roku 2018. 

Obecnie trwa procedura sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Rakowiska na podstawie uchwały Nr XL/294/2018 Rady 

Gminy Biała Podlaska z dnia 14 września 2018 r. oraz uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Rakowiska w zakresie nowego załącznika graficznego. 

Z uwagi na niski stopień pokrycia gminy planami miejscowymi, podstawą podejmowania 

działań w zakresie realizacji inwestycji są decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W roku 2019 Wójt Gminy Biała Podlaska 

wydał 74 decyzje o warunkach zabudowy oraz 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  

Wśród wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, zdecydowana większość (52 

decyzje – 70% wszystkich decyzji) dotyczyła budowy bądź rozbudowy budynków 

(mieszkalnych, gospodarczych i garażowych) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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Spośród 52 decyzji określającej warunki zabudowy dla budynków w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej, ponad ¼ (14 decyzji) dotyczyło budowy na podstawie 1 

decyzji kilku budynków mieszkalnych (od 2 do 10 budynków mieszkalnych). Ilość decyzji  

o warunkach zabudowy, wydanych w roku 2019, w rozbiciu na funkcje, przedstawia wykres 

poniżej.  

Wykres. Decyzje o warunkach zabudowy w rozbiciu na przeznaczenie. 

 

źródło: opracowanie własne 

W roku 2019 decyzje o warunkach zabudowy zostały wydane w 24 miejscowościach, z czego 

najwięcej w: Grabanowie (9 decyzji), Sławacinku Starym (6), Styrzyńcu (6) oraz Porosiukach 

(5).  

 

źródło: opracowanie własne 

 

Brak miejscowego planu na terenie całej gminy wymusza konieczność lokalizowania  

inwestycji celu publicznego w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. W roku 2019 wydanych zostało 7 takich decyzji, z których jedna, dotycząca 

budowy stacji komórkowej w miejscowości Janówka, została w całości uchylona przez SKO  
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i skierowana do ponownego rozpatrzenia prze organ I instancji. Wydane decyzje dotyczyły 

budowy, rozbudowy bądź przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego 

napięcia w miejscowościach: Cicibór Mały, Styrzyniec, Sitnik, Dokudów Pierwszy  

i Dokudów Drugi. Dodatkowo 2 decyzje dotyczyły budowy sieci wodociągowej rozdzielczej 

w miejscowościach Woskrzenice Małe i Woskrzenice Duże. 
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4. OŚWIATA, POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA 

 

➢ OŚWIATA 

 

Na terenie naszej gminy istnieje  10 szkół podstawowych (jedna prowadzona przez 

stowarzyszenie). Gmina nie tylko nie zlikwidowała żadnej placówki ale ciągle poprawia 

warunki nauki gminnej młodzieży. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe 

Przedszkole w Rakowiskach i 8 punktów przedszkolnych prowadzonych przez samorząd,  

a także dwa przedszkola prywatne.  

W okresie sprawozdawczym Gmina otworzyła Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym,  

w którym objętych opieką może być 19 dzieci. 

 

Finanse związane z oświatą przedstawiają się następująco: 
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Koszty kształcenia uczniów w gminie Biała Podlaska w roku 2019 
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wagami - 

szk podst i 

gimnazja 

Kwota 

wykorz

yst 

dotacji 

celowyc

h na 

zadania 

własne - 

szkoły   

podst 

Kwota 

poniesion

ych 

wydatkó

w 

bieżących 

objętych  

subwencj

ą 

Wydatki 

objęte 

subwencją 

na 1-go 

ucznia 

Środki 

własne 

gminy-

wydatki 

objęte 

subwen

cją 

Inne wydatki finansowane przez gminę 

Ogó

łem 

wyd

atki 

szko

ły 

Kwota 

subwencji 

oświatow

ej łącznie 

z wagami 

- wych 

przedszko

lne 

Dotacje 

celowe i 

zwroty z 

innych gmin 

- wych 

przedszkolne 

Ogółem 

środki 

gminy 

Oddzia

ły 

przeds

zk.  

Punkty 

przedszk. 

Przeds

zkola 

Dowożeni

e uczniów 

Wydat

ki 

inwest 

    

1 2 3 4 5 6 (rubr4:2) 

7 

(rubr4-

3) 

8 9 10 11 12 13 14 15 
16 (13-3-4-

13-14-15) 

                                

SP Cicibór Duży 123,00 1 156 253 17 920 1 779 103 14 464,25 622 850 91 058 84 102   124 539   2 078 802 61 660 42 041 800 928 

SP Grabanów 108,33 1 027 963 13 920 1 449 255 13 378,15 421 292 94 566     48 956   1 592 777 36 253 2 806 511 835 

SP Hrud 85,00 826 548 0 1 240 558 14 594,80 414 010 79 535 115 159   61 576   1 496 828 40 650 66 633 562 997 

SP Ortel 100,00 959 400 17 920 1 288 744 12 887,44 329 344 77 251 94 753   139 378   1 600 126 35 569 95 304 491 933 

SP Sitnik 55,00 661 576 1 280 1 199 822 21 814,95 538 246 44 494 114 931   2 496   1 361 743 35 569 77 948 585 370 

SP Sławacinek St. 158,00 1 490 535 13 920 1 875 905 11 872,82 385 370 93 204 286 607   112 889   2 368 605 71 138 127 074 665 938 

SP Styrzyniec 60,67 675 829 4 000 1 212 270 19 981,37 536 441 66 836 111 809   11 650   1 402 565 43 598 37 322 641 816 

SP Swory 134,67 1 327 061 4 000 1 902 236 14 125,17 575 175 84 581 241 941   153 662   2 382 420 56 579 49 387 945 393 

SP Woskrzenice D. 98,33 939 502 17 920 1 529 218 15 551,90 589 716 58 857 252 225   103 459   1 943 759 78 667 81 923 825 747 

Ogółem SP publicz 923,00 9 064 667 90 880 
13 477 

111 x 

4 412 

444 

690 

382 
1 301 527   758 605 0 16 227 625 459 683 580 438 6 031 957 

                                

SP Dokudów 43,67 514 279   570 358 13 060,64 56 079 

155 

019     0 0 725 377 20 060 33 426 157 612 

Ogółem SP-

Stowarzyszenia 
43,67 514 279 0 570 358 x 56 079 

155 

019 
0   0 0 725 377 20 060 33 426 157 612 

PG Cicibór Duży 40,00 406 072   619 887 15 497,18 213 815       43 270   663 157     257 085 

PG Swory 17,33 152 727   255 383 14 736,47 102 656       16 642   272 025     119 298 

Ogółem PG publ 57,33 558 799   875 270 x 316 471       59 912 0 935 182 0 0 376 383 
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OGÓŁEM SP + 

PG 
1 024,00 10 137 745 90 880 

14 922 

739 14 572,99 

4 784 

994 

845 

401 
1 301 527   818 517 0 17 888 184 479 743 613 864 6 565 952 

                                

Sam Przed 

Rakowiska 82,33     0 0,00 0     

1 084 

040   3 998 1 088 038 23 268 379 893 684 877 

Niep Przed 

Rakowiska 18,67 0   0 0,00 0     

223 

710     223 710 22 084 114 122 87 504 

Niep Przed 

Czosnówka 4,67 0   0 0,00 0     70 645     70 645 0 27 258 43 387 

Ogółem 

przedszkola 
105,67 0   0 x 0 0 0 

1 378 

395 
0 3 998 1 382 393 45 352 521 273 815 768 

OGÓŁEM 
1 

129,67 

10 137 

745 
90 880 

14 922 

739 
x 

4 784 

994 

845 

401 

1 301 

527 

1 378 

395 
818 517 3 998 19 270 577 525 095 1 135 137 7 381 720 

Przeciętna kwota subwencji 

na 1-go ucznia SP i PG 

łącznie z wagami     - 

9 

900,14 
            

7 381 720 

ogółem kwota subwencji oświatowej na 

2019 rok -  10 662 840            
 

 

WYDATKI GMINY BIAŁA PODLASKA  W 2019 ROKU - JEDNOSTKI OŚWIATOWE 

Wyszczególnienie 

Poniesione w 

2019 roku 

wydatki na 

zadania 

oświatowe 

Otrzymana 

subwencja 

oświatowa łącznie   

z wagami 

Otrzymane dotacje 

celowe i zwroty z 

innych jst 

Środki gminy 

Przec. liczba 

uczniów w 

szkole w 2019 

r-razem z 

wych 

przedszkolnym 

Przeciętna roczna 

kwota wydatków na 

jednego ucznia 

sfinansowana ze 

środków własnych 

1 2 3 4 5(rubr2-3-4) 6 7(rubr5:6) 

Jednostki publiczne             

SP Cicibór Duży 2 078 802 1 217 913 59 961 800 928 158,67 5047,76 

SP Grabanów 1 592 777 1 064 216 16 726 511 835 117,33 4362,35 

SP Hrud 1 496 828 867 198 66 633 562 997 108,00 5212,94 

SP Ortel Książęcy 1 600 126 994 969 113 224 491 933 127,00 3873,49 
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SP Sitnik 1 361 743 697 145 79 228 585 370 76,33 7668,94 

SP Sławacinek Stary 2 368 605 1 561 673 140 994 665 938 218,00 3054,76 

SP Styrzyniec 1 402 565 719 427 41 322 641 816 81,33 7891,50 

SP Swory 2 382 420 1 383 640 53 387 945 393 177,00 5341,20 

SP Woskrzenice Duże 1 943 759 1 018 169 99 843 825 747 156,00 5293,25 

Razem szkoły podstawowe 16 227 625 9 524 350 671 318 6 031 957 1 219,66 4945,61 

PG Cicibór Duży 663 157 406 072 0 257 085 40,00 6427,13 

PG Swory 272 025 152 727 0 119 298 17,33 6883,90 

Razem gimnazja 935 182 558 799 0 376 383 57,33 6565,20 

Sam.Przedszkole Rakowiska 1 088 038 23 268 379 893 684 877 82,33 8318,68 

Ogółem jedn. publiczne 18 250 845 10 106 417 1 051 211 7 093 217 1 359 5218,21 

              

Jednostki niepubliczne             

SP Dokudów 725 377 534 339 33 426 157 612 61,33 2569,90 

Niepubl Przedszkole w 

Rakowiskach 223 710 
22 084 114 122 87 504 18,67 4686,88 

Niepubl Przedszkole w 

Czosnówce 70 645 
0 27 258 43 387 4,67 9290,58 

Razem jedn. niepubliczne 1 019 732 556 423 174 806 288 503 84,67 3407,38 

Razem wszystkie jednostki 19 270 577 10 662 840 1 226 017 7 381 720 1443,99 5112,03 

 

ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY BIAŁA PODLASKA 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Lp. Szkoła 

6-

latki  

w kl. 

I 

Kl.I Kl.II Kl.III Kl.IV Kl.V Kl.VI Kl.VII KL.VIII 
Zaj. 

Rewal. 
Razem "O"  

Punkt 

p. 
Ogółem 

Ilość 

oddz. 

1. SP w Ciciborze D   12 12 11 12 19 24 14 17   121 15 16 152 10 

2. SP w Grabanowie   13 16 13 7 16 19 15 12   111 9   120 9 

3. SP w Hrudzie   10 10 13 0 14 12 11 11   81 11 12 104 9 
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4. SP w Ortelu Ks.   7 9 13 5 23 11 16 14   98 15 10 123 10 

5. SP w Sitniku   6 6 3 0 5 8 9 15 1 53 13 5 71 9 

6. SP w Sławacinku St.   24 13 15 15 35 15 26 21   164 14 48 226 12 

7. SP w Styrzyńcu   3 10 9 5 8 4 7 8   54 9 11 74 10 

8. SP w Sworach    10 18 18 0 34 13 16 15   124 16 29 169 11 

9. SP w Woskrzenicach D.   10 16 17 10 11 11 10 12   97 14 43 154 11 

  Razem 0 95 110 112 54 165 117 124 125 0 903 116 174 1193 91 

1. SP w Dokudowie   3 6 7 8 7 5 3 2   41 19   60 9 

2. Niep.Przedszk.Rakowiska                        18 18 2 

3. 

Samorządowe Przedsz w 

Rakowiskach                         99 99 5 

4. 

Niep.Przedszk. w 

Czosnówce                        10 10 1 

  OGÓŁEM                     944 135 301 1380 108 

  OGÓŁEM                     0         

                                  

  Szkoły podstawowe  944                             

  Oddz. przedszkolny 135               
  punkty przedszkolne 174  Szkoły podstawowe 944           
  publiczne przedszkole 99  RAZEM             
  niepubl. przedszkole 28     944           

  

OGÓŁEM WSZYSTKIE 

DZIECI                 
   1380               

 

 

ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY BIAŁA PODLASKA 

W ROKU SZKOLNYM  -    2017/2018,  2018/2019, 2019/2020 

              

Lp. Szkoła 
Ilość dzieci  w kl. I - 

VI - VII 

Ilość dzieci   w 

oddz.przedszkolnym 

Ilość dzieci  w punktach 

przedszkolnych 
RAZEM 



43 

 

  rok szkolny 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 18/19 

1. Cicibór Duży 113 124 121 22 15 15 17 23 16 152 162 152 

2. Grabanów 98 107 111 14 9 9 0     112 116 120 

3. Hrud 78 87 81 14 14 11 13 9 12 105 110 104 

4. Ortel Książęcy 89 101 98 14 14 15 13 14 10 116 129 123 

5. Sitnik 53 56 53 14 14 13 13 9 5 80 79 71 

6. Sławacinek Stary 141 155 164 22 14 14 34 45 48 197 214 226 

7. Styrzyniec 54 64 54 12 12 9 11 9 11 77 85 74 

8. Swory 123 140 124 18 11 16 35 30 29 176 181 169 

9. Woskrzenice Duże 84 99 97 15 13 14 42 45 43 141 157 154 

10. Dokudów  39 45 41 25   19       64 45 60 

11. Przedszkole Niepubl.             25 19 18 25 19 18 

12. 
Samorządowe Przedszkole w 

Rakowiskach               
77 99 

    
99 

13. 
Niepubliczne Przedszkole w 

Czosnówce               
  10 

    10 

  Razem  872 978 944 170 116 135 203 203 301 1245 1297 1380 

 

 

 

ŚREDNIA ILOŚĆ UCZNIÓW W KLASACH 

 

Lp. Szkoła średnia 

 
Rok szkolny 20172018 2018/2019 2019/2020 

 

 

1. 

 

Cicibór Duży 
16,14 15,5 15,13 

 

2. Grabanów 14 13,38 13,88  
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3 Hrud 11,14 10,88 10,13  

4 Ortel Ks. 12,71 12,63 12,25  

5 Sitnik 7,4 7 6,63  

6 Sławacinek Stary 20,14 19,38 20,5  

7 Styrzyniec 7,71 8 6,75  

8 Swory 17,57 17,5 15,5  

9 Woskrzenice Duże 12 12,38 12,13  

 Średnia ilość w szkole podstawowej 13,20 12,96 12,54  

1. Dokudów 5,57 5,63 5,13  

 

 

 

 

Pomoc materialna dla uczniów w 2019 roku 

 

Lp. Pomoc materialna Liczba uczniów Kwota 

1. Stypendia szkolne 621 338 649,84 

2. Zasiłki szkolne 6 3 720 

 Razem : 627 342 369,84 

 z dotacji 
 

273 895,87 

 środki własne 68 473,97 

3. Wyprawka szkolna – 100% dotacji 0 0 

 

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW W  GMINIE  BIAŁA  PODLASKA w roku szkolnym 2019/2020 
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Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów dowożonych 

1. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym 96 

2. Szkoła Podstawowa w Grabanowie 41 

3. Szkoła Podstawowa w Hrudzie 39 

4. Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym 99 

5. Szkoła Podstawowa w Sitniku 1 

6. Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym 82 

7. Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu 9 

8. Szkoła Podstawowa w Sworach 104 

9. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych 76 

 Razem 547 

 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Lp Szkoła /przedszkole  
Punkt przedszkolny 

Razem 

Oddział przedszkolny Razem Ogółem 

2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

1. SP w Ciciborze D   7 8   1 16   15         15 31 

2. SP w Grabanowie           0   8 1       9 9 

3. SP w Hrudzie     6 5 1 12   5 5 1     11 23 

4. SP w Ortelu Ks.     7 3   10   7 8       15 25 

5. SP w Sitniku     3 2   5 1 4 8       13 18 

6. SP w Sławacinku St.   20 17 9 2 48   14         14 62 

7. SP w Styrzyńcu     6 3 2 11   3 6       9 20 

8. SP w Sworach    10 9 10   29   16         16 45 

9. SP w Woskrzenicach D. 1 15 14 13   43   14         14 57 

  Razem 1 52 70 45 6 174 1 86 28 1 0 0 116 290 

      173       29         

1. SP w Dokudowie               7 2 2 7 1 19 19 

2. Niep.Przedszk. Rakowiska 3 4 4 5 2 18             0 18 
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3. 

Samorządowe Przedsz w 

Rakowiskach 19 17 35 24 4 99               99 

4. 

Niep.Przedszk. w 

Czosnówce       6 4 10               10 

      105       12     

  O G Ó Ł E M 23 73 109 80 16 301 1 93 30 3 7 1 135 436 

 2012r. 1      dane z SIO-stan na dzień 30.09.2019r.   

 2013r. 116  2,5 17 

319 
        

 2014r. 103  

3l - 

5l 
302 

        

 2015r. 112  6l 116          

 2016r. 87  7l 1          

 2017r. 17                 

 Razem 436    436          

 

KADRA  NIEPEDAGOGICZNA W SZKOŁACH  

NA TERENIE GMINY BIAŁA PODLASKA STAN NA 30.09.2019 

 

Lp. Szkoła Liczba osób Liczba etatów 

1. Szkoła Podstawowa Cicibór Duży 9 8,00 

2. Szkoła Podstawowa Grabanów 3 2,5 

3. Szkoła Podstawowa Hrud 4 3,75 

4. Szkoła Podstawowa Ortel Książęcy Drugi 4 3,5 
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5. Szkoła Podstawowa Sitnik 4 3,25 

6. Szkoła Podstawowa Sławacinek Stary 8 7,25 

7. Szkoła Podstawowa Styrzyniec 4 3,5 

8. Szkoła Podstawowa Swory 8 7,88 

9. Szkoła Podstawowa Woskrzenice Duże 8 6,00 

10. Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach 7 5,75 

11. Żłobek Samorządowy w Ciciborze Dużym 
7 

5,00 

 

 Razem: 
59 

56,38 

 

KADRA PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY BIAŁA PODLASKA  

  STAN NA DZIEŃ 30.09.2019    

Lp. Szkoła 
Liczba 

nauczycieli 

Liczba 

etatów 

Awans zawodowy 

stażyst

a 
kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. Szkoła Podstawowa Cicibór Duży 25 15,70 1   5 19 

2. Szkoła Podstawowa Grabanów 23 16,84 2   2 19 

3. Szkoła Podstawowa Hrud 17 12,86   1 5 11 

4. Szkoła Podstawowa Ortel Książęcy 20 13,30   3 6 11 

5. Szkoła Podstawowa Sitnik 17 12,24 1 3 7 6 

6. Szkoła Podstawowa Sławacinek Stary 30 21,83 2 3 3 22 
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7. Szkoła Podstawowa Styrzyniec 17 13,19   4 5 8 

8. Szkoła Podstawowa Swory 19 16,25 1 1 3 14 

9. Szkoła Podstawowa Woskrzenice Duże 18 13,27 2 1 3 12 

10. Samorządowe Przedszkole Rakowiska 11 9,38 2 3 1 5 

11. Punkt Przedszkolny Cicibór Duży 3 1,96 1   1 1 

12. Punkt Przedszkolny Hrud 2 1,00       2 

13. Punkt Przedszkolny Ortel Książęcy 2 1,00   1   1 

14. Punkt Przedszkolny Sitnik 2 1,00     2   

15. Punkt Przedszkolny Sławacinek Stary 4 2,80   1   3 

16. Punkt Przedszkolny Styrzyniec 1 1,00   1     

17. Punkt Przedszkolny Swory 5 3,56 2 1   2 

18. Punkt Przedszkolny Woskrzenice Duże 4 2,40   2 1 1 

  Razem 220 159,58 14 25 44 137 

1. Szkoła Podstawowa w Dokudów  16   1 6 7 2 

2. Niepubl. Przedszkole Rakowiska Amelin 3 2,00 2 1     

3. Niepubl. Przedszkole Czosnówka 2 2,00         

  Razem 21 4 3 7 7 2 

 

 

 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w roku 2019 

Wyszczególnienie 
Przeciętna liczba etatów     w roku 

2019 

Wynagrodzenia      za rok 

2019 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 

na 1 etat 

Nauczyciele 

stażysta 5,66 231 462,61 3 407,87 

kontraktowy 17,17 767 382,47 3 724,43 

mianowany 27,17 1 561 636,30 4 789,71 

dyplomowany 101,56 7 126 581,35 5 847,60 
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ogółem 151,56 9 687 062,73 5 326,31 

Pracownicy niepedagogiczni 50,60 1 910 812,18 3 146,92 

  

  
Pozostałe wydatki poniesione przez gminę Biała Podlaska w roku 2019 związane z oświatą 

  

  

  

  

Wyszczególnienie 
Kwota poniesionych wydatków w roku 

2019 

Zawody sportowe 5 197 

Stypendia i zasiłki szkolne 68 474 

Stypendia za wyniki w nauce i sporcie 21 601 

Zwroty za dzieci uczęszczające do przedzkoli, oddziałów przedszkolnych w innych 

gminach 
971 043 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie 317 210 

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby punktu 

przedszkolnego 
49 975 

    

R a z e m  1 433 500 
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➢ POMOC SPOŁECZNA 

 

Liczba rodzin oraz osób występujących w tych rodzinach, korzystających z pomocy 

społecznej  w 2019 r. z podziałem na występujące problemy. 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

 

Pomoc udzielona w 2019r. 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

 

Ubóstwo 120 247 

Sieroctwo 0 6 

Bezdomność 5 5 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 40 229 

Bezrobocie 145 419 

Niepełnosprawność 101 232 

Długotrwała lub ciężka choroba 136 377 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych                    i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

80 306 

Przemoc w rodzinie 11 34 

Alkoholizm 30 64 

Narkomania 0 0 

Trudności w integracji osób, które  otrzymały 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

0 3 

Zdarzenie losowe 1 6 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

 

  

Do głównych przyczyn powstania trudnych sytuacji wymagających interwencji pracowników 

socjalnych, a tym samym konieczności udzielenia pomocy, zaliczyć należy od lat ubóstwo 

wynikające głównie z bezrobocia oraz niepełnosprawność. Niedostateczna ilość miejsc pracy, 

niski poziom kwalifikacji i wykształcenia oraz uzależnienia, decydują o wysokiej liczbie osób 

pozostających bez pracy, a tym samym wymagających wsparcia. W rodzinach występuje 

jednocześnie kilka powodów korzystania z pomocy społecznej. 

 

 

Strukturę rodzin korzystających w 2019 r. z pomocy GOPS przedstawia poniższa tabela. 
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WYSZCZEGÓLNIENI

E 

LICZBA 

RODZIN OGÓŁEM 2019 

LICZBA OSÓB  W 

RODZINACH 2019 

RODZINY OGÓŁEM 356 1083 

O liczbie osób 127 127 

1 

2 53 106 

3 45 135 

4 70 280 

5 27 135 

6 i więcej 34 300 

w tym  ( z wiersza 1) 127 581 

Rodziny z dziećmi 

ogółem 

o liczbie dzieci   

1 25 75 

2 52 207 

3 21 106 

4 15 87 

5 10 68 

6 0 0 

7 i więcej 4 38 

RODZINY NIEPEŁNE 

OGÓŁEM 

56 178 

o liczbie dzieci   

1 23 47 

2 14 42 

3 13 53 

4 i więcej 6 36 

RODZINY 

EMERYTÓW I 

RENCISTÓW 

OGÓŁEM 

65 191 

O LICZBIE OSÓB  

 

17 

 

 

17 
1 
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2 16 32 

3 10 30 

4 I WIĘCEJ 22 112 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy 

w formie usług opiekuńczych. 

 

 Pracownicy GOPS prowadzili postępowania związane ze skierowaniem do domu pomocy 

społecznej, informowali o obowiązujących przepisach prawa w zakresie kierowania i ponoszenia 

odpłatności za pobyt, przeprowadzali wywiady środowiskowe, wspierali w gromadzeniu 

niezbędnej dokumentacji, oceniali sytuację osób w kontekście spełnienia przesłanek  

do umieszczenia w domu pomocy społecznej, przeprowadzali wywiady alimentacyjne oraz na ich 

podstawie przygotowywali umowy określające wysokość wnoszonej przez zainteresowanych 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. 

 

 W 2019r.w DPS przebywało 28 osób. Odpłatność za DPS w 2019 r. wynosiła 613 817,32 

zł.  Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym 

życiu, którym   nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania. 

 Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności: mieszkaniec domu, 

małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu. 

Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości nie wyższej niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni 

przed wstępnymi, wnoszą opłatę w kwocie określonej w zawartej z kierownikiem gops umowie,               

po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. 

 W przypadku osoby samotnie gospodarującej jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (2103 zł) jednak kwota dochodu 

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (2103 zł). W 

przypadku osoby w rodzinie , jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium 

dochodowego  na osobę w rodzinie ( 1584 zł) z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu 

opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1584 zł.). 

 

 Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem 

utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane. 

Pracownicy gops prowadzą postępowanie związane ze skierowaniem do domu pomocy 

społecznej, w ramach którego udzielają informacji o obowiązujących przepisach prawa w zakresie 

kierowania do DPS i ponoszenia odpłatności za pobyt, przeprowadzają rodzinny wywiad 

środowiskowy z osobą ubiegającą się o skierowanie, wspierają w gromadzeniu niezbędnej 

dokumentacji, oceniają sytuację osoby, w kontekście spełniania przesłanek do umieszczenia w 

DPS. 
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 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r., poz. 966) dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 -najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 -osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo 

do lokalu  mieszkalnego, 

-osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 

własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 

-innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym 

wydatki związane z jego zajmowaniem, 

-osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im 

lokal zamienny albo socjalny. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego                    

z w/w tytułów prawnych 

-osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 

175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty 

najniższej emerytury);   

-Świadczenie przyznaje się na okres 6 miesięcy.   

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty 

najniższej emerytury. W 2018 r. wypłacono 1 535 622,91 zł na podstawie 1639 decyzji. 

 

Z dodatku mieszkaniowego skorzystało w 2019r. 18 osób na łączną kwotę 34 951,00  natomiast                  

z dodatku energetycznego skorzystało 9 osób na kwotę 1185,05 zł. 

 

STRUKTURA WYDATKÓW W 2019 ROKU 

 

Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą z budżetu Gminy                          

Biała Podlaska , dotacji celowych z budżetu państwa. 

 

  REALIZOWANE ŚWIADCZENIA MATERIALNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY                                      

O POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH FINANSOWANIE 

 

 

Zasiłki stałe , są zadaniem własnym gmin dofinansowanym z budżetu państwa. Były wypłacane 

osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. 

 

Zasiłek stały Świadczeniobiorcy/Finansowanie 2019 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie w tym: 

osoby samotnie gospodarujące 

51 

43 

Liczba rodzin 50 

Liczba przyznanych świadczeń 504 
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Źródło 

finansowania/wydatkowana 

kwota na świadczenie 

Dotacja z budżetu państwa 

276 863 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Zasiłki okresowe, są zadaniem własnym gminy, współfinansowanym z budżetu państwa. 

Przyznawane są głównie ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. 

 

Zasiłek okresowy Świadczeniobiorcy/Finansowanie 

2019 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie 

120 

Liczba rodzin 120 

Liczba przyznanych świadczeń 444 

Źródło 

finansowania/wydatkowana 

kwota                 na świadczenie 

Dotacja z budżetu państwa 

139 970 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Zasiłki celowe, w minionym roku przyznawano na zaspokojenie podstawowych potrzeb                          

-między innymi na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, zakup niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. 

 

 

Zasiłek celowy Świadczeniobiorcy/Finansowanie 

2019 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie 

36 

Liczba rodzin 36 

Kwota wydatkowana                        

na świadczenie 

59 569,54 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

Zasiłki specjalne celowe są finansowane ze środków budżetu gminy przyznano osobom lub 

rodzinom o dochodach nieznacznie przekraczających kryterium dochodowe, w szczególności 

uzasadnionych przypadkach (np. ponoszone wysokie koszty leków i leczenia) na łączną kwotę               
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13 680.  Z tej formy pomocy w 2019r. skorzystało 31 osób, gdzie liczba osób w rodzinach 

wyniosła 61. 

 

Zasiłek celowy na żywność z Programu Wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu”, 

przyznawany był w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Finansowanie 

40% wkład własny gminy 60%-dotacja wojewody. 

 

 

Zasiłek celowy                        

na żywność z Programu 

Wieloletniego „ Posiłek  

w szkole i w domu”. 

Świadczeniobiorcy/Finansowanie 

2019 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

91 

Liczba rodzin 88 

Liczba przyznanych 

świadczeń 

302 

Źródło 

finansowania/wydatkowan

a kwota                             

na świadczenie 

Dotacja z budżetu państwa 

36 288,85 

Środki własne 

40 171 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pomoc w formie gorącego posiłku w ramach Programu Wieloletniego „ Posiłek w szkole i w 

domu”. 

 

W związku z uchwałą nr III/16/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2018r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  

w zakresie  dożywiania  oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach 

wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

w nawiązaniu  do Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia  wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

w nawiązaniu do Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w w domu” na lata 2019-2023, 

prowadzone były działania  mające zapewnić pomoc w zakresie dożywiania dzieciom do czasu 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz działania zmierzające do zapewnienia posiłku lub żywności osobom tego 

pozbawionym. Chodzi głównie o długofalowe działania zapobiegające zjawisku niedożywienia 

oraz poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. W ramach realizowanego 

programu przyznawana była pomoc w formie: 

-gorących posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży, 
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-gorących posiłków dla osób dorosłych, 

-świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, 

-zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.    

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego                  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym skorzystało. 

 

Liczba osób , które skorzystały                

z programu FEAD w  2019r. 

Liczba rodzin Liczba wydanych ton produktów 

żywnościowych w 2019r. 

220 77 10 110,20 ton 

 

 

 

 

 

 

Pomoc w formie gorących 

posiłków w ramach Programu 

Wieloletniego „ Posiłek                  

w szkole i w domu”. 

Świadczeniobiorcy/ 

Finansowanie 2019 

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 

282 

Liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenie 

139 

Liczba przyznanych świadczeń 31 913 

Źródło 

finansowania/wydatkowana 

kwota na świadczenie 

Dotacja z budżetu państwa 

118 317,42 

Środki własne 

62 899 

Łączny koszt świadczeń 181 216,42 

Źródło: opracowanie własne 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby                               

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

 

 Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

obejmuje zwłaszcza: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych 
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funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r.                           

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zapewnienie 

dzieciom  i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych                              

i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości 

uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego.   

 

 Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez gminę. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

były realizowane w miejscu zamieszkania klientów pomocy społecznej, realizowały je następujące 

podmioty: 

 

-Perfekt Med- Piotr Wieczorek 

-Stowarzyszenia „ Synergia”, 

-Stowarzyszenie „ Wspólny Świat”, 

-pomoc sąsiedzka- usługi opiekuńcze. 

 

 

 

Realizacja pomocy w minionym roku przedstawiała się następująco: 

 

Formy pomocy Liczba korzystających Wydatkowana kwota na realizację świadczenia 

usługi opiekuńcze 

finansowane ze 

środków budżetu 

gminy. 

6      7718 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób               

z zaburzeniami 

psychicznymi 

finansowane ze 

środków budżetu 

państwa 

18     102 542 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono  za osoby pobierające zasiłki stałe, które                           

nie posiadały innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. 
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Łączna liczba osób w 2019r.- 47 Łączna wydatkowana kwota  24 019 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Szczegółowe zestawienie środków wydatkowanych na realizacje zadań w 2019 roku 

 

Nazwa Kwota ogółem wydatkowana 

w 2019r. 

Środki własne Gminy           

w 2019r. 

Środki dotacji 

na zadania 

własne                                                 

i zlecone                  

w 2019r. 

Świadczenia z pomocy 

społecznej 

1 387 573,15 

 

814 971,36 572 602,09 

Utrzymanie Ośrodka 1 174 940,25 808 189,96 366 750,33 

Wspieranie rodziny  i 

systemu pieczy zastępczej 

,asystent rodziny 

   105 140,91   88 929,91         16 211 

Świadczenia rodzinne, 

fundusz alimentacyjny, 

dodatki do świadczenia 

pielęgnacyjnego, składki 

na ubezpieczenie 

zdrowotne, świadczenie 

wychowawcze 

Dobry Start 300+ 

20 259 948,73 - 20 259 948,73 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ogółem na świadczenia pomocy społecznej na realizację zadań oraz na utrzymanie wydatkowano  

w roku 2019 23 355 404,15 zł. Kwotę 1 543 871,23 wydatkowano z budżetu gminy. 

Karta Dużej Rodziny 

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje 

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.  

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno  

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy 

rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

 

Liczba złożonych Wniosków na Kartę 

Dużej Rodziny  w 2019r 

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny                   

w 2019r. 
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412 1110 

 

 

Liczba złożonych wniosków              

na Gminną Kartę Dużej 

Rodziny w 2019 r. 

Liczba wydanych Gminnych Kart  dużej rodziny. 

82 409 

 

Program „ Karta Seniora Gminy Biała Podlaska” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok 

życia i mieszkają na terenie Gminy Biała Podlaska. Każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 60 

lat może przystąpić do Programu poprzez złożenie wniosku aby otrzymać imienną kartę seniora. 

Dzięki programowi seniorzy mogą korzystać z systemu zniżek, ulg, upustów. 

 

Liczba złożonych wniosków na 

Gminną Kartę Seniora w 2019r. 

Liczba wydanych Gminnych Kart Seniora 

360 360 

 

 

REALIZOWANE PRZEZ GOPS FORMY WSPARCIA POZAMATERIALNEGO 

 

Na pomoc niematerialną , świadczoną przez GOPS składają się: 

-Praca socjalna 

-Poradnictwo specjalistyczne 

-Interwencja Kryzysowa 

-Współpraca rodzin z pracownikiem socjalnym i z asystentem rodziny. 

 

 Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej realizowanym niezależnie                      

lub równolegle z pozostałymi formami wsparcia i świadczeniami przyznawanymi klientom. 

Pomocą w formie pracy socjalnej objęci są praktycznie wszyscy klienci Ośrodka. W 2019 r. pracy 

socjalnej udzielono 175 rodzinom. 

 

 Praca socjalna ukierunkowana jest na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu                     

lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków 

sprzyjających temu celowi. Bardzo często praca socjalna jest jedyną efektywną metodą dotarcia                 

do klienta i udzielenia mu pomocy poprzez długotrwałe wsparcie. W pracy socjalnej niezbędne 

jest indywidualne podejście do każdej osoby, diagnoza jej potrzeb i możliwości oraz 

wypracowanie planu pomocy. 

 

 Działania podejmowane przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej można 

podzielić na następujące dziedziny:  działania ukierunkowane na poprawę warunków materialnych 

– realizowane poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, zasiłków 

rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, dodatku mieszkaniowego 

oraz informowanie o uprawnieniach i motywowanie do skorzystania z nich, a także pomoc                    
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w racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym, we właściwym hierarchizowaniu potrzeb                  

(np. poprzez wspólne z klientem zakupy, planowanie wydatków);  działania ukierunkowane                  

na poprawę funkcjonowania rodziny – realizowane poprzez poradnictwo i edukację w obszarze 

opiekowania się i wychowywania dzieci, pomoc w rozwiązywaniu  lub łagodzeniu konfliktów, 

ochronę i wspieranie ofiar przemocy, informowanie o poradnictwie specjalistycznym                                 

i motywowanie do skorzystania z takiego poradnictwa oraz grup wsparcia i terapii  

(w szczególności terapii leczenia uzależnień). 

 

 W toku pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracują m. in. z kuratorami sądowymi, 

pedagogami szkolnymi, Policją, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką 

rodzin i dzieci; działania ukierunkowane na poprawę warunków mieszkaniowych – realizowane                          

w szczególności poprzez pomoc w załatwieniu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji 

mieszkaniowej (złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie zaległości na raty) oraz 

mobilizowanie do wykonania prac porządkowych w mieszkaniu i motywowanie do utrzymania 

czystości; 

 działania na rzecz osób bezrobotnych – realizowane poprzez informowanie o możliwości 

uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych, motywowanie i kierowanie do udziału  

w powyższych formach aktywizacji zawodowej, mobilizowanie do aktywnego działania  

w zakresie poszukiwania pracy; działania na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 

ukierunkowane na zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, pomoc przy 

ubieganiu się o ustalenie stopnia niepełnosprawności, udzielanie informacji o uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu konsultacji lekarskiej, motywowanie do systematycznego 

leczenia. 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAW O: ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, 

USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW, POMOCY OSOBOM 

UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW 

 

Świadczenia rodzinne. Realizacja świadczeń rodzinnych przedstawiała się następująco: 

Wypłacane świadczenia rodzinne   Kwota wydatkowana w 

2019 

Liczba osób, 

którym 

decyzja 

przyznano 

świadczenie                  

w 2019r. 

Liczba 

świadczeń w 

2019 

Zasiłki rodzinne     1 768 227,09 1498 15494 

Urodzenie dziecka          56 345,76 54 59 

Opieka nad dzieckiem w okresie 

urlopu wychowawczego 

         95 689,02 36 263 
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Samotne wychowywanie dziecka        95 767,59 55 544 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego 

         69 942,01 68 677 

Rozpoczęcie roku szkolnego        85 887,39 975 908 

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 

       183 421,96 443 2685 

Wychowanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

        249 392,23 259 2702 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

        116 000,00 113 116 

Zasiłki pielęgnacyjne         655 849,60 320 3459 

Świadczenia pielęgnacyjne         920 881,30 54 584 

Specjalny zasiłek opiekuńczy           84 848 15 140 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe opłacane za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

        114 765                                                             

Składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe 

         132 281   

„Za życiem”              4 000 1 1 

Świadczenia rodzicielskie          358 904,48 57 387 

Świadczenie wychowawcze „500+”     14 443 641,24 3109 29021 

Świadczenie „Dobry Start „           650 250,00 1420 2172 

Fundusz alimentacyjny           510 869,97 100 1257 

Zasiłek dla opiekunów              1240,00 1 1 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY                                        

I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich 

wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim 

rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków 

rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko,                      

ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w opiece zastępczej. 
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 Rodziny zagrożone kryzysem  są  stale monitorowane przez pracowników socjalnych, 

pedagogów szkolnych, pracowników medycznych i inne instytucje, w tym także – w razie 

potrzeby – przez Policję i kuratorów sądowych. 

 Zgodnie z art.176 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Z przepisu tego wynika, że zadanie 

to powinno być finansowane z dochodów własnych gminy.    

 Zgodnie z art. 191 ust.9 tej ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 

wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości: 

1)10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

2)30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3)50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza stanowią odrębne- poza systemem pomocy społecznej 

zadania. Poniższa tabela zawiera dane o liczbie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych              

w 2019 r. 

 2019r. 

Ilość dzieci w rodzinach 

zastępczych -ogółem 

13 

Ilość dzieci w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych 

7 

Ilość dzieci w rodzinach 

zastępczych niezawodowych 

0 

Ilość dzieci w rodzinach 

zawodowych 

0 

Liczba dzieci w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej 

1 

Rodzinny Dom Dziecka 5 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ogółem na rodziny zastępcze z budżetu gminy wydatkowano kwotę  w 2019r. 56 345,14.zł.                 

 Rodziny, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

były pod opieką pracowników socjalnych i asystenta rodziny polegającej na : 

 

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie 

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny poprzez realizowanie planu pomocy rodzinie 

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny 
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-podnoszenie świadomości w zakresie planowania , funkcjonowania rodziny poprzez poradnictwo,  

edukację , informowanie i kierowanie do specjalistów oraz współpracę z instytucjami 

- praca asystenta z rodziną, 

- pomocy finansowej oraz rzeczowej. 

 

 Przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin przeżywających kryzys w związku 

 z alkoholem, przemocą, trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, których bezpłatnych porad 

udziela psycholog. W 2019 r. do  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wpłynęło 37 wniosków i została wszczęta procedura leczenia odwykowego. 

 Ponadto mieszkańcy Gminy w trudnych sytuacjach życiowych kierowani są do Centrum 

Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej. Osoby korzystają z porad prawnika i psychologa 

. Poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawnym było udzielane przez pracowników będących                    

w Urzędzie Gminy. Porady te były udzielane na podstawie Porozumienia między Wójtem Gminy 

Biała Podlaska a Powiatem Bialskim. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO  

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 W GMINIE BIAŁA PODLASKAZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019 

 Głównym celem podejmowanych działań przez członków  Zespołu Interdyscyplinarnego  

jest ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków  na terenie Gminy Biała Podlaska, 

poprzez tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób 

zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie. 

 W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  procedura  „Niebieskie karty” została wszczęta 

w 46 rodzinach: 14 kart założonych zostało przez pracowników socjalnych, 3 przez 

przedstawicieli oświaty, w pozostałych przypadkach procedura została wszczęta przez 

funkcjonariuszy policji. Pomocą GZI w okresie sprawozdawczym objętych było 274 osoby z 87 

rodzin.  W ramach procedury zostało powołanych 15 posiedzeń grup roboczych oraz 4 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 31.12.2019r. Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny prowadził 36 procedur „Niebieskie Karty” . 

 Z analizy danych wynika, że jednym z głównych czynników wyzwalającym przemoc 

 w rodzinie jest nadużywanie przez sprawców alkoholu. Przemoc w rodzinie na terenie naszej 

gminy jest problemem społecznym, który wzrasta z roku na rok. Osoby doznające przemocy boją 

się i wstydzą się o tym mówić. Członkowie grup roboczych podejmują aktywne działania poprzez 

zgłaszanie wniosków do GKRPA, o podjęcie terapii odwykowej przez osoby podejrzewane  

o stosowanie przemocy w rodzinie, które są uzależnione 

od alkoholu, występują z wnioskami do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o wgląd w sytuację 

małoletnich dzieci, które doznają przemocy bądź są świadkami stosowania przemocy oraz 

wysyłają zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 W Gminie wiejskiej Biała Podlaska, realizowane są działania pomocowe tj: 

• Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

• Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

• Inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy w domowej, 

• Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
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• Wsparcie emocjonalne, 

• Wsparcie socjalne, 

• Wsparcie psychologiczne, 

• Kierowanie do specjalistów w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Udzielenie pomocy poprzez współpracę z Policją, kuratorami, Gminną Komisją 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Na kolejne lata planowane jest podejmowanie kolejnych działań edukacyjnych zwłaszcza                

w  ramach współpracy z policją, kuratorami oraz oświatą. 
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5. KULTURA, PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, SPORT I 

TURYSTYKA 

 

➢ KULTURA 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej powstał w 1996 roku. Tworzy go sieć 

klubów kultury i bibliotek rozsianych po całej gminie Biała Podlaska. Obecnie jest to osiem w 

pełni wyposażonych placówek w miejscowościach: Dokudów, Hrud, Perkowice, Sitnik, 

Styrzyniec, Swory, Woroniec i Woskrzenice Duże. W każdym klubie działa biblioteka lub punkt 

biblioteczny,  a  funkcję  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  pełni  placówka  w  Sitniku.    

 Najstarszym budynkiem zarządzanym przez Gminny Ośrodek  Kultury jest budynek w Worońcu, 

który znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. 

 Przy każdym Klubie Kultury znajdują się pracownie ginących zawodów: 

• Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu 

• Pracownia  Obrzędowości  i  Gwary w Dokudowie 

• Pracownia Tkacka w Hrudzie 

• Pracownia Kulinariów Regionalnych w Perkowicach 

• Pracownia Koronkarstwa w Sitniku 

• Pracownia Plastyki Ludowej w Styrzyńcu 

• Pracownia Pieśni i Tańca  w Sworach 

• Pracownia Plecionkarstwa w Woskrzenicach. 

Tworzą one szlak edukacyjno - turystyczny, z którego korzystają mieszkańcy Gminy Biała 

Podlaska, 

 jak również liczne grupy z kraju jak i z zagranicy. 

 

Tab.1 Ilość uczestników  warsztatów  

 w Pracowniach Ginących Zawodów 2019r. 

  

Lp. 

Pracownia Ginących 

Zawodów 

Ilość 

uczestników 

 

1. 
Pracownia Zdobnictwa 

Ludowego 

190 

2. Pracownia Tkacka 430 

3. Pracownia Koronkarstwa  

4. 
Pracownia Plastyki 

Ludowej 

205 

5. 
Pracownia Kulinariów 

Regionalnych 

160 

6. Pracownia Plecionkarstwa 160 

7. Pracownia Pieśni i Tańca 170 
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        W  2019 roku  Gminny  Ośrodek Kultury  kontynuował  realizację  dwóch  projektów  

współfinansowanych  ze  środków  Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na  lata  2014-2020.  Są  to:  „Warsztaty  Kulinarne-

Potrawy  Tradycyjne  i  Regionalne Południowego  Podlasia”  oraz  „  Warsztaty  na  szlaku  

pracowni  ginących  zawodów”.  Łączna  wartość projektów to:  101510,30 zł.  a wartość 

dofinansowania to 64591,00 zł. 

 W ramach projektu pn. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów”, odbyły się: 

• Warsztaty zdobnicze, wykonywanie tradycyjnego pająka lubelskiego – 2 dni po 12 osób 

• Warsztaty zdobnicze, wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych  - 2 dni po 12 osób 

• Warsztaty koronkarskie, wykonywanie tradycyjnej koronki siatkowej - 4 dni po 11 osób 

• Warsztaty plecionkarskie, wyplatanie koszyków z wikliny – 4 dni po 11 osób 

• Warsztaty filcowania, nauka wykonywania prac z filcu metodą na mokro– 2 dni po 11 

osób 

W ramach projektu  ,,Warsztaty  na  szlaku  pracowni  ginących  zawodów” w ośmiu 

miejscowościach z warsztatów skorzystało 80 osób. Realizacja projektów  zakończy  się   

w  2020  roku.   

  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Białej  Podlaskiej  prowadzi edukację kulturalną dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych oraz środowiska seniorów. W stałych formach pracy, zajęciach 

zespołów artystycznych i kół zainteresowań rozwijają swoje pasje i zdolności.  Ich  dorobek  

artystyczny  prezentowany  jest na  przeglądach, wystawach,  festiwalach  i  konkursach  

zarówno  gminnych,  miejskich  i  regionalnych  jak  również wojewódzkich, ogólnopolskich 

 i międzynarodowych. GOK tworzy specjalną ofertę kulturalną  adresowaną  dla  

poszczególnych  grup  wiekowych.  Celem  tej  działalności  jest  budowanie  świadomej  

publiczności  i  organizacja  wydarzeń  artystycznych  na  wysokim poziomie,  a  także  

mobilizacja  zespołów  artystycznych  w  poszukiwaniu  nowych  form angażowania  

wszystkich  grup  wiekowych  w  swoje  działania. 

 

 

Tab.2 Wykaz stałych zajęć edukacyjno – kulturalnych 

 

Lp. Zajęcia edukacyjno – 

kulturalne 

Miejsce Ilość 

zajęć 

Liczba 

uczestników 

1. Próby zespołu 

,,Jutrzenka” 

 Sławacinek Stary 1 raz w 

tyg. 

12 

2. Próby zespołu 

,,Sokotuchy” 

Sławacinek Stary 1 raz w 

tyg. 

8 

3. Próby zespołu 

,,Barwinek” 

KK Styrzyniec 1 raz w 

tyg. 

11 

4. Zajęcia z filcowania Sławacinek Stary 1 raz w  

tyg. 

10 

5. Zajęcia rękodzielnicze KK Styrzyniec 1 raz w 

tyg. 

12 

6. Zajęcia plastyczne KK Styrzyniec 1 raz w 

tyg. 

8 
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7. Zajęcia fitness KK Styrzyniec 1 raz w 

tyg. 

15 

8. Próby zespołu ,,Chodźta 

do nos” 

KK Swory 1 raz w 

tyg. 

12 

9. Próby młodzieżowego 

zespołu muzycznego 

,,Swora” 

KK Swory 1 raz w 

tyg. 

10 

10. Zumba Swory/Perkowice KK Swory/ Perkowice 2 razy 

w tyg 

20 

10. Próby MGT Macierzanka  KK Swory/Sitnik 2 razy 

w tyg. 

16 

11. Próby DZT Figiel KK Swory i Sitnik 2 razy 

w tyg. 

28 

10. Próby DZT Figiel Mini 

Sitnik 

KK Sitnik 1 raz w 

tyg. 

25 

11. Zajęcia rekreacyjne KK Swory 1 raz w 

tyg. 

15 

12. Zajęcia plastyczne KK Hrud 1 raz w 

tyg. 

10 

13 Zajęcia tkackie  KK Hrud 2 raz w 

tyg. 

20 

14. Zajęcia fotograficzne KK Woroniec 1 raz. 

w tyg. 

6 

15. Zajęcia zdobnicze KK Woroniec 1 raz w 

tyg. 

10 

16. Próby zespołu Białynia KK Woroniec 1 raz w 

tyg. 

11 

 

 

15. Zajęcia zespołu 

śpiewaczego z Hruda 

KK Hrud 1 raz w 

tyg. 

8 

16. Zajęcia plastyczne KK Perkowice 1 raz w 

tyg.  

10 

17. Zajęcia rękodzielnicze KK Perkowice 1 raz w 

tyg. 

12 

18. Zajęcia kulinarne KK Perkowice 1 raz w 

tyg. 

10 

19. Próby zespołu Kalina KK Perkowice 1 raz w 

tyg. 

15 

20. Próby zespołu Sitniczanie KK Sitnik 1 raz w 

tyg. 

11 

21. Zajęcia koronkarskie KK Sitnik 1 raz w 

tyg. 

14 

22. Zajęcia plastyczne KK Sitnik 1 raz w 

tyg. 

20 
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23. Próby zespołu Zorza Cicibór Duży 1 raz w 

tyg. 

6 

24. Zajęcia plecionkarskie KK Woskrzenice 1 raz w 

tyg. 

18 

25. Zajęcia plastyczne KK Woskrzenice 1 raz w 

tyg. 

10 

26. Próby zespołu Wrzos KK Woskrzenice 1 raz w 

tyg. 

8 

27. Młodzieżowa Grupa 

Teatralna ,,Pod 

Perkowicką Strzechą” 

KK Perkowice 1 raz w 

tyg. 

10 

 

Cyklicznymi  imprezami  organizowanymi  przez Gminny Ośrodek Kultury są konkursy: 

• „Tkactwo w Dolinie Krzny i Bugu” – Przygraniczny Konkurs Tkacki 

• „Igłą malowane” – Konkurs Rękodzieła Artystycznego 

• „Folkowe Impresje” – Otwarty  Konkurs  Tańca  Folkowego.  

 Są  to  imprezy  dodatkowo  finansowane  ze  środków Powiatu Bialskiego i Gminy Biała 

Podlaska.  

W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy  z  Gminą  Biała  Podlaska,  

gminnymi  placówkami  oświatowymi,  sołectwami, kołami  gospodyń  wiejskich,  ochotniczą  

straż  pożarną  oraz  działającymi  w  gminie  stowarzyszeniami organizował wiele  imprez  

kulturalnych  w  formie:  festynów,  konkursów,  spotkań integracyjnych i  koncertów  

artystycznych.   

 

Tabela 3.Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK w 2019r. 

 

Lp. Impreza Liczba osób 

1.  Finał WOŚP w Hrudzie 200 

2.  Koncerty kolęd w Sworach, Styrzyńcu, Sitniku, 

Perkowicach, Hrudzie, Woskrzenicach Dużych, Worońcu, 

Jaźwinach, Pojelcach 

900 

3.  Walentynkowy koncert  bluesowy – Adam Zalewski Trio 40 

4.  Bal Karnawałowy dla dzieci z terenu Gminy Biała 

Podlaska 

200 

5.  Bal Karnawałowy dla dzieci w Rakowiskach – 

współorganizator 

60 

6.  Bal Seniora w Sitniku 110 

7.  Akcja Zima – wszystkie Kluby Kultury 250 

8.  Gminny Dzień Kobiet 200 

9.  Konkurs na pisankę, palmę i koszyczek wielkanocny   

w Worońcu 

70 

10.  Wystawa koła fotograficznego w Worońcu 30 

11.  Konkurs kulinarny ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo-  baby 

babeczki mazurki”  w Perkowicach 

40 
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12.  ,,Folkowe Impresje” – konkurs tańca folkowego 300 

13.  Wyjazd do teatru  35 

14.  Dzień Seniora  w Perkowicach 80 

15.  ,,Igłą malowane” – konkurs rękodzieła artystycznego  

w Sitniku 

90 

16.  Wystawa pokonkursowa ,,Igłą malowane” w Sitniku 120 

17.  Gminny Dzień Dziecka w Wilczynie - współorganizator 400 

18.  Plenerowe spotkanie zespołów w Sworach 50 

19.  40 – lecie zespołu Sitniczanie  300 

20.  Piknik Świętojański w Perkowicach 60 

21.  ,,Noc Świętojańska” – organizator Przez Pryzmat 500 

22.  Festyn Rodzinny w Styrzyńcu - współorganizator 300 

23.  Festyn Rodzinny w Rakowiskach - współorganizator 300 

24.  Piknik Rodzinny w Czosnówce - współorganizator 250 

25.  Piknik Rodzinny w Sitniku - współorganizator 200 

26.  Akcja Lato – wszystkie Kluby Kultury 250 

27.  ,,Potupajka pod Chmurką” w Sworach 400 

28.  Dożynki Powiatowe – organizator Gmina Biała Podlaska 

 i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

5000 

29.  Koncert ,,Śpiewnik domowy na Lubelszczyźnie” 

Filharmonia Lubelska 

200 

30.  Konkurs kulinarny ,,Pachnąca spiżarnia Babci – zioła 

konfitury kiszonki” współorganizator  Stowarzyszenia 

Smaki Perkowic 

70 

31.  Jesienne spotkanie w Worońcu 70 

32.  Wystawa koła fotograficznego w Worońcu 30 

33.  Koncert zespołu Podlasie i MGT Macierzanka w Sworach 120 

34.  Wycieczka członków zespołów do Brześcia  

35.  Dziady- widowisko - organizator Przez Pryzmat  

36.  Podsumowanie  X Jubileuszowego Przygranicznego 

Konkursu  „ Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny ‘’  

90 

37.  Gra terenowa  „Sworska Zagwozdka” 100 

38.  Wieczornica w Ciciborze Dużym - współorganizator 400 

39.  Wieczór Pieśni Patriotycznych w Perkowicach 70 

40.  Gminne Obchody Święta Niepodległości  500 

41.  Zbiórki darów w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę 

100 

42.  Mecz ,,Słodkich Serc” w ramachAkcji Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę 

300 

43.  Bal Andrzejkowy w Sworach 80 

44.  Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Srebrny Klucz 

Wiolinowy” 

120 

45.  ,, Podlaska Wigilia” w wykonaniu młodzieżowej grupy 

teatralnej -,, Pod Perkowicką Strzechą” 

100 
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Bardzo  ważną  formą  działalności  Gminnego Ośrodka Kultury jest wspieranie i promocja 

zespołów artystycznych tanecznych i wokalnych. W GOK działa ich obecnie piętnaście. Są to 

w większości ludowe zespoły śpiewacze których repertuar tworzą podlaskie i  lubelskie pieśni  

ludowe,  ale  też  utwory  z  innych  regionów Polski  oraz utwory  biesiadne. Od 15 lat działa 

teatr obrzędowy wykorzystujący w swoich spektaklach dawne zwyczaje, zabawy i język. Jest 

również kapela podwórkowa. Funkcjonują również dwa dziecięce i jeden młodzieżowy zespół 

tańca folkowego oraz młodzieżowy zespół wokalno - muzyczny.  

 

Osiągnięcia i wyróżnienia zespołów GOK w 2019r. 

1.Zespół Zorza – I miejsce na VI Powiatowym Noworocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek  

w Kobylanach 

2. MGT Macierzanka – I miejsce w ,,Impresjach Folkowych” 

3. DZT Figiel – I miejsce w ,,Impresjach Folkowych” 

4.Zespół Zorza – I miejsce na XXV Podlaskim Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej  

5.Zespół Sitniczanie – Nagroda Starosty Bialskiego, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury  

6.Zespół Zorza - Nagroda Starosty Bialskiego, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury 

7.Zespół Sokotuchy  - II miejsce na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Polskiego w 

Bukowinie Tatrzańskiej 

8. Zespół Lewkowianie – III miejsce na Hulankach Międzyrzeckich 

9. Zespół Białynia - II miejsce w  konkursie pieśni patriotycznej na Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej  

w Tucznej 

10.DZT Figiel – III miejsce na XV Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Terespolu 

 

Zespoły Gminnego Ośrodka Kultury w 2019r. występowały  ponad 300 razy na scenach 

lokalnych, powiatowych, a także wojewódzkich, krajowych jak i zagranicznych, podbijając 

serca widzów. 

 

Inną  bardzo  ważną  formą działalności  kulturalnej  Gminnego  Ośrodka  Kultury  jest  

działalność  biblioteczna.  Sieć bibliotek  gminnych  tworzy  siedem  bibliotek  i  dwa  punkty  

biblioteczne.  Każdego  roku odwiedza je  ponad  dziesięć tysięcy  osób,  mając  do  dyspozycji  

prawie  czterdzieści  tysięcy woluminów. W  2019  roku  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Białej  

Podlaskiej  doposażył w niezbędne regały  filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Sworach  

i Perkowicach.  

 Biblioteki biorą udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” są to Wyprawki 

Czytelnicze na dobry czytelniczy start dla najmłodszych odwiedzających biblioteki. W wyprawce 

dzieci, znajdują się książki, dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka  

i spełniają najwyższe standardy                           w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 

najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.  

 

Zajęcia i spotkania organizowane w bibliotekach GOK: 
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1.Spotkania z cyklu „Czytanie na dywanie” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom  – 

czytamy  

i my”  - 950 osób 

2.Lekcje biblioteczne dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biała Podlaska  - 600 

osób 

3.Spotkanie z poezją ,,Jak nie czytam, jak czytam „  - 300 osób 

4. Noc Bibliotek  - 100 osób 

5.Spokanie poetyckie wokół twórczości Henryka Kozaka ,,Mój Sitnik” – 30 osób 

6. Narodowe Czytanie – 50 osób 

 

 

Tabela 4. Stan bibliotek w 2019r.  

Biblioteka 

w Sitniku, 

Perkowicach 

Dokudowie, 

Sworach , 

Woskrzenicach, 

Punkt Biblioteczny 

w Worońcu i 

Styrzyńcu 

 

Liczba 

czytelnikó

w ogółem 

Liczba 

odwiedzin 

Wypożycza

nie książek, 

czasopism  

i zbiorów 

specjalnych 

Udostępniani

e 

Książek, 

czasopism  

i zbiorów 

specjalnych 

 na miejscu 

Stan 

książek 

Stan 

zbiorów 

specjalnych 

Razem: 886 10.054 16. 511 6.364 39.411 350 

        

 

➢ Promocja gminy: 

W roku sprawozdawczym podpisano 9 umów  na promocję gminy z firmami zewnętrznymi  

na łączną kwotę 85785 zł. Promocja polegała głównie na wydawaniu czasopism, przedstawianiu 

wizerunku i działań gminy w lokalnych mediach oraz organizacji gminnych imprez. 

 

Promocja odbywa się również poprzez stronę internetową gminy oraz profil na Facebooku. 

 

 

➢ ≥WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Funkcją programu jest określenie m.in. zakresu, zasad czy 

też form działań podejmowanych pomiędzy gminą a funkcjonującymi na jego terenie podmiotami, 

aby wzajemnie się uzupełniać a także efektywniej i skuteczniej realizować cel nadrzędny, jakim 

jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaspokajanie potrzeb oraz podnoszenie poziomu 

życia mieszkańców. „Program współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, został 
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przyjęty 18 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr III/12/2018, zaś jego 

przyjęcie poprzedziły wieloetapowe przygotowania. Podczas konstruowania dokumentu 

wykorzystano wieloletnie doświadczenia wyniesione ze współpracy gminy z podmiotami, wiedzę, 

praktykę i uwagi wszystkich wydziałów, zaangażowanych w kontakty z tzw. trzecim sektorem, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian, wynikających ze znowelizowanej ustawy. Następnie, 

zgodnie z uchwałą Nr VIII/42/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt 

programu został poddany konsultacjom. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biała Podlaska wraz z formularzem 

zgłaszania uwag. Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz 

wnoszenia poprawek do przygotowanego projektu. Uwag do projektu nie wniesiono. 

Współpraca finansowa  

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 

grudnia 2018 r. został ogłoszony konkurs na zlecenie przez Gminę Biała Podlaska zadań 

organizacjom pozarządowym zgodnie z priorytetami przyjętymi w programie współpracy Gminy 

Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019.  

Po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 0050.26.2019  

Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, 

trybu jej pracy oraz sposobu oceniania złożonych ofert na realizację w 2019 roku na terenie 

Gminy Biała Podlaska zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury  

i kultury fizycznej finansowanych z budżetu Gminy Biała Podlaska, dokonano następującego 

wyboru podmiotów i przydzielenia kwot dotacji:  

A. Strefa upowszechniania i wspierania kultury: 

 

1. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Styrzyńca zawierająca wniosek o dotację w kwocie 

5 000,00 zł dotycząca zadania pn. „Bierz życie na wesoło” – pkt    92/106, dofinansowanie  

w kwocie 5 000,00 zł. 

2. Oferta Stowarzyszenia „Smaki Perkowic” zawierająca wniosek o dotację w kwocie 5 700,00 

zł dotycząca zadania pn. „Pachnąca spiżarnia babci – zioła, konfitury, kiszonki” – pkt    

78/106, dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł. 

3. Oferta  Stowarzyszenia Rozwoju Rakowisk zawierająca wniosek o dotację w kwocie 7 030,00 

zł dotycząca zadania pn. „Dobre i stare obyczaje niech na naszej wsi zostają” – pkt    51/106, 

dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł. 

 

B. Strefa upowszechniania i wspierania kultury fizycznej: 
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1. Oferta OSP w Sławacinku Starym zawierająca wniosek o dotację w kwocie 3 100,00 zł 

dotycząca zadania pn. „Halowy turniej piłki nożnej OSP Gminy Biała Podlaska” – pkt  

85/106, dofinansowanie w kwocie 3 000,00zł. 

2. Oferta OSP w Ortelu Książęcym Pierwszym zawierająca wniosek o dotację w kwocie 

2 590,00 zł dotycząca zadania pn. „Zawody sportowe w piłkę nożną im. Druha Jana 

Bandzarewicza”” – pkt  81/106, dofinansowanie w kwocie 2 500,00zł. 

3. Oferta Stowarzyszenia rozwoju Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym i społeczności 

lokalnej „AD ASTRA” zawierająca wniosek o dotację w kwocie 5 000,00 zł  dotycząca 

zadania pn. „Mamo, tato sport to zdrowie i Kopciuszek ci to powie” – pkt 76/106, 

dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł. 

4. Oferta Stowarzyszenia Klub Biegacza „Biała Biega” zawierająca wniosek o dotację w kwocie 

4 500,00 zł dotycząca zadania pn. „III Leśny Bieg po Zdrowie” – pkt    73/106, 

dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł. 

5. Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Rakowisk zawierająca wniosek o dotację w kwocie 3 000,00 

zł dotycząca zadania pn. „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” – pkt 58/106, dofinansowanie 

w kwocie 2 000,00 zł. 

6. Oferta Stowarzyszenia „Wspólny cel w Czosnówce” zawierająca wniosek o dotację w kwocie 

5 000,00 zł dotycząca zadania pn. „Sport łączy pokolenia od juniora do seniora” – pkt 41/106, 

dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł. 

7. Oferta  GLKS Roskosz - Grabanów zawierająca wniosek o dotację w kwocie 5 960,00 zł 

dotycząca zadania pn. „Halowy piłkarski turniej Małych Gier” – pkt 38/106, dofinansowanie 

w kwocie 1 500,00 zł. 

 

Podsumowanie: 

1. liczba otwartych konkursów ofert - 1  

2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 12 

3. liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - 10 

4. liczba umów zerwanych lub unieważnionych - 0 

5. ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym – 10 

6. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotację -  

7. liczba beneficjentów realizowanych zadań (liczba osób, które były adresatami 

realizowanych przedsięwzięć i projektów) – jest trudna do kompleksowego oszacowania, 

ponieważ z zasady końcowymi odbiorcami większości realizowanych zadań i projektów 

są najczęściej nie tylko osoby bezpośrednio nimi objęte (w tym członkowie organizacji), 

ale i tzw. beneficjenci pośredni, czyli szeroko rozumiana społeczność lokalna - mieszkańcy 

Gminy (np. publiczność zebrana na imprezach sportowych, festynach, konkursach, 

plenerach itp.). Należy jednak podkreślić, iż analiza dostępnych danych z tego zakresu 

wykazuje rosnący trend zainteresowania społecznego działalnością organizacji, które 

realizując coraz więcej zadań publicznych, często o innowacyjnym charakterze, skupiają 

i integrują wokół siebie coraz większą grupę mieszkańców gminy reprezentującą różne 

warstwy społeczne, różne środowiska i grupy wiekowe. Niezwykle cennym jest fakt 

zainteresowania się działalnością społeczną, a często także osobistego zaangażowania 

się w realizację projektów dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy Biała Podlaska 

oraz osób starszych.  
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Współpraca pozafinansowa  

Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły sfery informacyjnej, organizacyjnej i szkoleniowej, 

między innymi poprzez:  

1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych 

Urzędu, w tym informowanie o zadaniach publicznych, które były realizowane wraz 

z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację oraz 

o ogłaszanych konkursach ofert i sposobach ich rozstrzygnięć;  

2. wsparcie merytoryczne - konsultowanie aktów prawa miejscowego - według zasad trybu 

określonych w uchwale Nr VIII/42/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

3. współpracę w zakresie opiniowania przedstawionych ofert w ramach otwartych konkursów 

ofert;  

4. promocję i popularyzację organizacji, w tym umieszczanie na stronie internetowej 

i w publikacjach Urzędu Gminy Biała Podlaska informacji o ich działalności, a także 

wszelką pomoc w tworzeniu dobrego wizerunku trzeciego sektora;  

5. wspieranie organizacji w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, 

w tym udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, rekomendacje;  

6. doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowywaniu 

projektów i pisaniu wniosków;  

7. angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;  

8. wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących 

ich zaspokojeniu;  

9. działalność informacyjną w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń 

i publikacji dla organizacji pozarządowych;  

10. nieodpłatnie udostępnianie pomieszczeń i lokali będących w dyspozycji gminy 

na organizowanie nieodpłatnych imprez, szkoleń, spotkań oraz użyczenie materiałów 

biurowych, sprzętu czy urządzeń.  

Organizacje społeczne odgrywają coraz większą rolę w działaniach samorządu. 

Współpraca z gminą utrzymywana jest zarówno ze względu na wspólny przedmiot działań, 

wspólne cele i możliwość połączenia wysiłków, jak i z uwagi na pozostające w gestii samorządu 

środki publiczne, które może on przekazać organizacjom. Należy wysoko ocenić wymierny wkład 

podmiotów trzeciego sektora w rozwój społeczności lokalnych. Podmioty te są niezbędnym 

czynnikiem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wszechstronna aktywność 

organizacji obejmuje bardzo ważne obszary życia gminy. Pozytywną tendencją jest 

 to, iż opracowywany co roku program współpracy postrzegany jest przez coraz większą ilość 
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podmiotów - zainteresowanych działalnością pożytku publicznego - jako skuteczne narzędzie 

realizacji wielu cennych inicjatyw oddolnych.  

Jednak ostateczna ocena stanu wzajemnej współpracy zależy nie tylko od skali 

finansowego wsparcia, ale także od rozmiarów współdziałania. Zgodnie z tym stanowiskiem 

o bardziej efektywnej i skutecznej współpracy można mówić wtedy, kiedy organizacje 

pozarządowe nie będą wyłącznie beneficjentami pomocy udzielanej przez gminę, ale także włączą 

się w planowanie i monitorowanie długofalowych programów społecznych. Trzeba przy tym 

podkreślić, że zainteresowanie funduszami zewnętrznymi jest wyraźnie skorelowane ze skalą 

działania i tematyką, jaką zajmują się organizacje, a także jest bezpośrednio związane z wielkością 

organizacji i posiadanymi przez nią zasobami ludzkimi. Na uwagę zasługuje fakt, iż działające 

na terenie gminy organizacje pozarządowe działania opierają w większości na pracy społecznej 

swoich członków, czyli „wolontariuszy wewnętrznych”. Tak więc ich skala aktywności 

i skuteczność w dużej mierze zależą od entuzjazmu tych osób.  

Wielkość bazy członkowskiej oraz potencjał osobowy, rzeczowy i organizacyjny 

są bardzo zróżnicowane. Zróżnicowanie dotyczy także samego sposobu działania i zarządzania: 

szacuje się, iż ponad połowa organizacji bazuje na silnym przywództwie i osobowości lidera, 

pozostałe opierają się na pracy zespołowej.  

Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność obywateli, grup 

i organizacji obywatelskich. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, iż działalność 

organizacji pozarządowych znacząco wpłynęła na jakość życia w naszej Gminie. Podejmując 

ważne społecznie zadania, organizacje przyczyniły się do rozwoju demokracji i kształtowania 

postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie w 2019 roku własnych inicjatyw, jak również 

wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz gminy, podmioty w istotny sposób wzbogaciły 

możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców. 
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6. BEZPIECZEŃSTWO 

 

Szpitalną pomoc medyczną gmina otrzymuje z wojewódzkiego szpitala zespolonego w Białej 

Podlaskiej. Na terenie gminy działa Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej w Sworach. 

Zatrudnia on trzech lekarzy i trzy osoby średniego personelu. 

 

Zrealizowane projekty w 2019 r. 

W 2019 roku Gmina Biała Podlaska złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości Departament 

Spraw Rodzinnych i Nieletnich w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości o zakup sprzętu strażackiego - przyczepy 

transportowej przeznaczonej dla OSP Sławacinek Stary do skutecznego prowadzenia akcji 

ratowniczo pożarniczych. Cena przyczepy: 23 962 zł (20 000 zł dofinansowanie  

z Funduszu Sprawiedliwości, 3 962 zł wkład własny Gminy) Realizacja projektu nastąpiła w 2020 

roku.  

Każda jednostka OSP (12 OSP) otrzymała dotację na wydatki bieżące z programu 

„Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. +5000 zł. Poza tym trzy 

jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały dodatkowo po 5000 

zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego. 

Cztery jednostki OSP zrzeszone w KSRG otrzymały po 2 500 zł. na doposażenie ze Starostwa 

Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

Na ochronę ppoż. w 2019 roku gmina wydatkowała 187 274 zł. Oprócz tej kwoty były dotacje  

ze Związku OSP RP w wymiarze 8 733 zł, z PSP dla OSP poza KSRG – 24 240 zł.; z PSP dla OSP 

w ramach KSRG – 19 840 zł. oraz na wydatki inwestycyjne przeznaczono 29 482 zł. 

Do sprawnego funkcjonowania doposażono jednostki w niezbędny sprzęt i sorty mundurowe.  

Pozyskano samochód specjalny – średni pożarniczy Star 200 za kwotę 10 000 zł. dla OSP Ortel 

Książęcy Pierwszy. 

 

Gmina Biała Podlaska dofinansowała Państwową Straż Pożarną w kwocie 20 000 zł. na zakup 

pralnicy do prania mundurów po akcjach ratunkowo-gaśniczych. 

W gminie działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą cztery OSP: Hrud, Sitnik, Sławacinek Stary i Swory. 

Posiadają specjalistyczny sprzęt między innymi do ratownictwa technicznego i medycznego. 

Wszystkie są stowarzyszeniami wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

Wszystkie jednostki posiadają samochody strażackie a niektóre z KSRG po dwa: jeden średni lub 

ciężki do akcji gaśniczych i drugi lekki do działań ratowniczo – technicznych. Na wyposażeniu 

mają motopompy, agregaty prądotwórcze, zestawy hydrauliczne do cięcia i rozpierania, agregaty 

dymowe, pilarki łańcuchowe do drewna, przecinarki do stali i betonu, aparaty nadciśnieniowe z 

czujnikami bezruchu, defibrylatory oraz sprzęt podręczny w postaci węży do budowania linii 

gaśniczych i środki pianotwórcze. 

 Stan osobowy wynosi 590 strażaków ochotników: członków zwyczajnych 542, w tym 

mężczyzn 606 w tym 44 kobiet. Członków wspierających 5 i honorowych 56. Liczba członków 

zwyczajnych w wieku od 18 do 65 lat mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-
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gaśniczych wynosi 220.  Są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy. Wszystkie 

jednostki OSP brały udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które są sprawdzianem 

sprawności  i wyszkolenia strażaków. 

W 2019 roku przeszkolono: 7 dowódców OSO, 13 strażaków z zakresu strażaka ratownika OSP, 2 

kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego, 3 z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 

medycznej, 4 z zakresu działań przeciwpowodziowych, 4 z zakresu ratownictwa wodnego i 14  

z zakresu ratownictwa technicznego. 
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7. KONSUTACJE SPOŁĘCZNE PRZEPROWADZONE W 2019 ROKU 

 

W 2019 roku prowadzono konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Biała Podlaska z 

 organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono także konsultacje społeczne dotyczące 

aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do 

roku 2030). Konsultacje przeprowadzone zostały poprzez umożliwienie wypełnienia 

mieszkańcom MOF Biała Podlaska ankiety, które były źródłem opinii mieszkańców na temat 

głównych dziedzin mających największy wpływ na rozwój oraz kształtowanie życia społeczno-

gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych naszego regionu. 

Ankieta miała charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach 

spotkań w subregionach oraz tematycznych. Ankieta zawierała  3 moduły tj. ocenę znaczenia oraz 

wpływu podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego, potencjały i słabości 

oraz pytania otwarte dotyczące wskazania konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć ważnych dla 

rozwoju województwa. 

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji: 

 

Ankietę podzielono na sekcje odpowiadające poszczególnym aspektom badania, w taki sposób 

aby uzyskać odpowiedź na następujące pytania dotyczące obszaru MOF Biała Podlaska: 

▪ Jak mieszkańcy oceniają obecne warunki życia? 

▪ Jakie najważniejsze problemy identyfikują mieszkańcy? 

▪ Co, zdaniem mieszkańców, jest najważniejsze dla rozwoju i podniesienia jakości życia? 

▪ Jakie inwestycje są najważniejsze dla mieszkańców? 

▪ Jak mieszkańcy widzą obszar MOF Biała Podlaska w roku 2030? 

▪ Jakie są propozycje mieszkańców do Strategii Rozwoju MOF Biała Podlaska 2020 - 2030 

Ankieta zawiera również charakterystykę uczestników badania - miejsce zamieszkania 

(miasto/gmina), wiek, płeć, sytuacja zawodowa.  

 

W ankiecie wzięło udział 188 respondentów (80% respondentów zamieszkuje w mieście Biała 

Podlaska, 20 % respondentów zamieszkuje w gminie Biała Podlaska). 

 

Poniżej przedstawiono w formie wykresów ocenę mieszkańców poszczególnych aspektów 

dotyczących MOF. 
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Najważniejsze problemy i bariery na jakie napotykają mieszkańcy MOF w moim 

codziennym życiu  
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ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

BRAK DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH

NISKA JAKOŚĆ OFERTY TURYSTYCZNEJ

OGRANICZONY DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY …

ZŁY STAN DRÓG GMINNYCH

ZŁA JAKOŚĆ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

OGRANICZONY DOSTĘP DO INTERNETU

BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

NISKA JAKOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NISKA JAKOŚĆ OPIEKI SPOŁECZNEJ 

NISKA JAKOŚĆ DZIAŁAŃ DEDYKOWANYCH OSOBOM …

NISKA JAKOŚĆ OFERTY INSTYTUCJI KULTURY

OGRANICZONY DOSTĘP DO EDUKACJI

OGRANICZONY DOSTĘP DO OPIEKI ŻŁOBKOWEJ I …

OGRANICZONY DOSTĘP DO  INFRASTRUKTURY …

OGRANICZONA BAZA NOCLEGOWA 

OGRANICZONA BAZA GASTRONOMICZNA

BRAK INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

BRAK AKTYWNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH NA RZECZ …

NISKA AKTYWNOŚĆ ŚRODOWISK LOKALNYCH I …

Najważniejsze problemy i bariery na jakie napotykają mieszkańcy MOF Biała 
Podlaska w swoim codziennym życiu  

(każda osoba mogła wskazać maksymalnie 5 problemów, dane w %) 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Ocena warunków życia 

Średnia ocena wszystkich warunków życia we wskazanych w ankiecie obszarach kształtuje się na 

poziomie przeciętnym, oznacza to że mieszkańcy umiarkowanie oceniają dotychczasową jakość 

zamieszkania w MOF Biała Podlaska wskazując jednocześnie na istotne problemy gospodarcze, 

infrastrukturalne i społeczne. 

Stosunkowo dobrze (powyżej 75 % opinii pozytywnych) ocenione zostały:  

▪ Jakość infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

▪ Stan środowiska naturalnego 

▪ Dostęp do edukacji szkolnej podstawowej i ponadpodstawowej 

▪ Dostęp do opieki przedszkolnej  

▪ Dostęp do opieki społecznej 

▪ Bezpieczeństwo publiczne 

▪ Jakość i dostępność do placówek kultury 

▪ Dostęp do usług (możliwość zakupu artykułów codziennego użytku) 

▪ Dostępność do usług noclegowych i gastronomicznych 

Średnią i niską ocenę (25 % do 40% opinii negatywnych) uzyskały: 

▪ Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje 

▪ Jakość komunikacji publicznej 

▪ Dostępność ścieżek rowerowych 

▪ Dostęp do internetu 

▪ Dostęp do opieki żłobkowej 

▪ Jakość i dostępność do infrastruktury sportowej 

▪ Jakość i dostępność do infrastruktury rekreacyjnej 

▪ Dostępność obiektów i usług publicznych dedykowanych osobom starszym 

▪ Działania władz samorządowych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców 

▪ Atrakcyjność zamieszkania na terenie MOF 

Najniższą ocenę (powyżej 40 % opinii negatywnych) uzyskały: 

▪ Wsparcie dla przedsiębiorców ze strony instytucji publicznych 

▪ Stan dróg 

▪ Organizacja systemu segregowania i wywozu śmieci 

▪ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

▪ Atrakcyjność turystyczna 

▪ Sytuacja na rynku pracy 

▪ Dostęp do świadczeń medycznych 

▪ Współpraca i komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami i organizacjami 

pozarządowymi 

▪ Promocja MOF 

▪ Aktywność organizacji pozarządowych 

Najważniejsze problemy i bariery mieszkańców MOF w codziennym życiu 

Oceniając najważniejsze problemy i bariery życia codziennego na terenie MOF respondenci 

wskazali sześć najistotniejszych obszarów: 
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Zły stan dróg gminnych[55,3 % respondentów]  - stan infrastruktury komunikacyjnej 

wskazywany jako najistotniejszych z problemów MOF i pozostaje najważniejszym obszarem 

inwestycyjnym, w stosunku do którego oczekiwania mieszkańców są bardzo wysokie. Dotyczy 

to nie tyko infrastruktury drogowej ale również braku lub złego stanu chodników, rozbudowy 

systemu ścieżek rowerowych, braku właściwego oświetlenia ulic, poprawy dostępności 

komunikacyjnej (szczególnie terenów gminy), a także jakości komunikacji publicznej oraz 

utworzenia stref płatnego parkowania. 

Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości[47,9 % respondentów] - dotyczy to w dużym 

stopniu braku konkretnych narzędzi wsparcia dla zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw na terenie MOF ze strony władz samorządowych (preferencje dla 

lokalnych firm, opracowanie spójnej oferty inwestycyjnej i pozyskiwanie inwestorów, 

programy wsparcia dla osób zakładających działalność gospodarczą). Krytyczna opinia 

mieszkańców powinna zainspirować władze samorządowe do podjęcia większej ilości działań 

w zakresie promocji inwestycyjnej MOF oraz aktywnego wspierania przedsiębiorców  

w postaci konkretnych i wymiernych narzędzi.  

Brak aktywności władz samorządowych na rzecz rozwoju miasta/gminy[36,7 % 

respondentów] – ocena aktywności władz samorządowych jest zagadnieniem złożonym i 

 wielowymiarowym. Dotyczy wielu aspektów życia społecznego i gospodarczego 

mieszkańców, m.in.: sprawnej realizacja zadań własnych oraz stanowienie prawa miejscowego, 

możliwości budżetowych miasta i gminy oraz związanych z tym decyzji inwestycyjnych, stanu 

środowiska oraz infrastruktury i usług publicznych, dbania o wymiar społeczny zarządzania 

samorządem, wsparcia przedsiębiorczości, a także kultury, turystyki i rekreacji. Wskazać 

należy, że dotychczasowe doświadczenia (głównie ośrodków miejskich) i przeprowadzane 

rankingi jakości życia wskazują, że najwyższe oceny uzyskują te samorządy, w których 

działalność władz nie skupia się jedynie na zapewnieniu odpowiedniej jakości i dostępu do 

infrastruktury i usług.  

Najwyższe oceny dotyczące jakość i życia i działalności władz samorządowych uzyskano tam 

gdzie wspierane są obywatelskie postawy mieszkańców, zachodzą liczne interakcje  

ze społecznością lokalną, a władze są otwarte na inicjatywy uchwałodawcze i wspierają 

organizacje pozarządowe. Dlatego też aktywność władz samorządowych MOF powinna być 

ukierunkowana nie tylko na informowanie o podjętych inicjatywach ale w równym stopniu na 

zaangażowaniu obywateli w podejmowanie decyzji i aktywne uczestnictwo w życiu 

publicznym. 

Niska jakość opieki zdrowotnej[33 % respondentów] - jakość opieki zdrowotnej jest w dużej 

mierze uzależniona od strategicznych działań rządu na poziomie krajowym. Jednocześnie,  

z uwagi na stosunkowo niską ocenę tego obszaru życia codziennego mieszkańców, od władz 

samorządowych oczekuje się aktywności i działań zmierzających do poprawy sytuacji służby 

zdrowia (dostępność i infrastruktura). 

Niska jakość oferty turystycznej[30,9 % respondentów] – mieszkańcy MOF mają 

świadomość atrakcyjności turystycznej obszaru, który zamieszkują (jest to przede wszystkim 

związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym), dlatego też oczekiwania dotyczące 

podniesienia jakości oferty turystycznej są wysokie. Dotyczy to przede wszystkim spójnego, 

kompleksowego i długofalowego systemu promowania marki turystycznej obszaru, inwestycji 

w infrastrukturę związaną z dziedzictwem kulturowym i turystyką oraz właściwych narzędzi 
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promocji, dostosowanych do zmieniającego się rynku turystycznego. Najważniejszym 

aspektem jest tutaj wykorzystanie potencjału rzeki Krzny oraz Zespołu pałacowo – parkowego 

Radziwiłłów, a także aktywna promocja MOF wśród potencjalnych turystów (w tym  

ze wschodu). 

Brak działań proekologicznych i zanieczyszczenie środowiska naturalnego[odpowiednio 

22,3 % i 20,7 % respondentów] – dbałość o stan środowiska naturalnego ora kształtowanie 

postaw proekologicznych pozostają jedną z najistotniejszych kwestii wpływających na jakość 

życia. Dotyczy to zarówno infrastruktury (system gospodarki odpadami, sieć wodno – 

kanalizacyjna, efektywność energetyczna, wymiana instalacji grzewczych) i zmniejszenia 

poziomu niskiej emisji, jak również tworzenia terenów zielonych i rekreacyjnych, 

ekologicznego transportu publicznego oraz energooszczędnego oświetlenia. Jednocześnie 

mieszkańcy przywiązują duża wagę do zwiększenia aktywności władz samorządowych w 

dziedzinie instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i fotowoltaika).  

Najważniejsze obszary rozwojowe MOF w opinii mieszkańców 

Mieszkańcy miasta i gminy Biała Podlaska uczestniczący w badaniu wskazali pięć kluczowych 

obszarów rozwojowych, które w ich subiektywnej ocenie są najważniejsze dla rozwoju  

i 

 podniesienia jakości życia w MOF: 

1. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg, chodników, parkingów, ścieżek 

rowerowych[51,1 % respondentów] 

2. Poszukiwanie inwestorów[47,3 % respondentów] 

3. Turystyczne wykorzystanie rzeki Krzny i jej doliny[45,7 % respondentów] 

4. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców[42,6 % respondentów] 

5. Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii[41,5 % respondentów] 

Wyniki te odpowiadają wnioskom z oceny poszczególnych obszarów codziennego życia 

mieszkańców MOF opisanych w rozdziale A niniejszego Raportu. 

Uznać należy, że dominującymi obszarami, na których powinna skupiać się aktywność władz 

samorządowych MOF pozostają: drogi i infrastruktura komunikacyjna, wsparcie lokalnych 

przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów (oferta inwestycyjna oraz ułatwienia w zakładaniu 

i prowadzeniu lokalnych firm), zagospodarowanie turystyczne ze szczególnym wskazaniem na 

dolinę rzeki Krzny oraz inwestycje dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii (dotyczy to w 

dużej mierze obiektów prywatnych). W uzupełnieniu do wsparcia obszaru przedsiębiorczości, 

który w opinii mieszkańców jest jednym z najważniejszych dla rozwoju MOF, badane osoby 

wskazały dwie istotne kwestie: przygotowanie terenów pod inwestycje [20,7 % respondentów] 

oraz wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej [22,3% respondentów]. 

MOF Biała Podlaska w roku 2030 w opinii mieszkańców 

W roku 2030 mieszkańcy chcieliby mieszkać na obszarze o wysokiej atrakcyjności  

i posiadającym dobre warunki gospodarcze do tworzenia i funkcjonowania 

przedsiębiorczości.  

Jak wspomniano we pozostałych częściach raportu, dobra jakości i dostępność do infrastruktury 

publicznej nie jest jedynym (i często nie najważniejszym) czynnikiem zapewniającym 

satysfakcjonujący poziom życia. Niezwykle istotne pozostają kwestie wykreowania i wspierania 

zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji i aktywne uczestnictwo w życiu publicznym 
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(w tym wsparcie dla organizacji pozarządowych). Za bardzo istotne należy też uznać zapewnienie 

mieszkańcom dobrego dostępu do usług związanych z wykorzystaniem czasu wolnego (kultura, 

sport, rekreacja, turystyka, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, tereny zielone, ścieżki 

przyrodnicze) oraz związanych z tym usług. 

Bez wątpienia obszar gospodarki (wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania lokalnych firm, tereny 

inwestycyjne, promocja gospodarcza) pozostaje dla mieszkańców kwestią kluczową, 

a urzeczywistnienie wizji MOF, jako obszaru aktywnego gospodarczo wymagać będzie od władz 

samorządowych podjęcia skutecznych działań skierowanych do firm i potencjalnych 

przedsiębiorców. 
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8. UDZIAŁ GMINY W STOWARZYSZENIACH, ZWIĄZKACH, PARTNERSTWACH 

 

Gmina Biała Podlaska wspólnie z Gminą Miejską Biała Podlaska tworzą Miejski Obszar 

Funkcjonalny Biała Podlaska – w ramach współpracy realizowane są postanowienia 

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem wspólnej realizacji zadań z zakresu organizacji transportu lokalnego 

i budowy alternatywnego systemu komunikacyjnego obejmującego m.in. ścieżki rowerowe. 

Współpraca w ramach MOF oznacza możliwość prowadzenia wspólnych inwestycji (w tym 

wspólnego ubiegania się o środki zewnętrzne), umożliwia również zrównanie statusu 

mieszkańców gminy wiejskiej i miejskiej w przypadku korzystania z ulg i profitów w ramach 

Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora. 

 

Na terenie gminy Biała Podlaska jest zarejestrowanych 27 stowarzyszeń i jedna fundacja. Gmina 

Biała Podlaska na mocy porozumienia o współpracy zawartym z Radą Miasta Wysokie rejonu 

kamienieckiego obwodu brzeskiego na Białorusi z dnia 31 maja 2009 roku zadeklarowała 

współpracę z zagraniczną JST w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Gmina należy także do 

Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy 

Działania. 
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9. POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

 

Poniżej przedstawiono projekty, kampanie informacyjne, wnioski o dofinansowanie złożone 

przez Gminę Biała Podlaska w okresie sprawozdawczym. 

 

1. Kampania informacyjna Twoja Gmina – Twój Pit -  edycja 2019 kampania mająca na celu 

informowanie mieszkańców Gminy o korzyściach wynikających z podawaniu adresu 

zamieszkania z terenu Gminy w zeznaniach podatkowych, przez co zwiększone zostaną 

wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku dochodowego. Wzrost wpływu do budżetu 

Gminy z tytułu podatku dochodowego z zeznań rocznych (PIT), mimo obniżenia 

stawki podatku i zwiększenia kwoty wolnej od podatku, wyniósł 873 972 zł, co 

stanowi blisko 1 % całego budżetu. 

 

2. Wniosek w ramach Programu Maluch + edycja 2019 - budowa Samorządowego Żłobka 

Ciciborze Dużym – wartość projektu 686.608,88 zł, pozyskane dofinansowanie  

w wysokości 460.240,00 zł. 

 

3. Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej  o wsparcie finansowe na rozbudowę Szkoły 

Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie – wnioskowana kwota 

2.000.000,00 zł - odmowna decyzja. 

 

4. Wniosek do Ministra  Finansów  o wsparcie finansowe na rozbudowę Szkoły Podstawowej 

im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie - wnioskowana kwota 2.000.000,00 

zł - odmowna decyzja. 

 

5. Wniosek do Wojewody Lubelskiego o wsparcie finansowe na rozbudowę Szkoły 

Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie, wartość projektu - 

2.664.442,00 zł wnioskowana kwota – 1.332.221,00 zł – odmowna decyzja. 

 

6. Wniosek do Premiera o wsparcie finansowe na rozbudowę Szkoły Podstawowej im. 30 

Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie - wnioskowana kwota 1.200.000,00 zł –  

w trakcie oceny. 

 

 

7. Wniosek w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 

nazwa zadania „Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn”, wartość projektu 

– 2.121.778,20 zł,  pozyskane dofinansowanie -  1.193.620,75 zł 

 

8. Wniosek w ramach projektu „Talenty Nivea” – wartość projektu 125.000,00 zł, nazwa 

zadania „Wyposażenie placu zabaw w Sworach” – odmowna decyzja. 
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9. Wniosek w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 – wartość projektu 147.371,00 zł, 

pozyskane dofinansowanie – 73.685,00 zł. 

 

10. Wniosek w ramach Programu Aktywna Tablica edycja 2019, wartość projektu – 

105.000,00 zł,  pozyskane dofinansowanie - 84.000,00 zł. 

 

 

11. Wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019 – nazwa zadania 

”Budowa drogi wewnętrznej - ul. Lipowej od km 0+109,60 do km 0+420,90, odcinek 

 o długości 311,30 w m. Czosnówka – wartość zadania 279323,05 zł – odmowna decyzja. 

 

12. Wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019 – nazwa zadania 

„Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna - Sławacinek - Biała 

Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, 

budowa kanalizacji deszczowej”, wartość projektu – 3.932.427,05 zł. - odmowna decyzja. 

 

 

13. Wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019 – nazwa zadania 

„Budowa drogi gminnej nr 100292L Sitnik Kolonia- Sitnik - droga powiatowa nr 1017L  

od km 0+403,25 do km 1+881,40 w m. Łukowce”, wartość projektu – 1.135.977,58 zł - 

odmowna decyzja. 

 

14. Wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019 – nazwa zadania 

„Budowa dróg gminnych w Sławacinku Starym: odcinek A-B-C-D, odcinek B-I, odcinek 

C-E-F-G-H, odcinek I-J-K-L-M-N, -odcinek E-K, -odcinek F-L, -odcinek G-M, -odcinek 

J-O”, wartość projektu - 1.957.122,27 zł - odmowna decyzja. 

 

15. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wartość projektu – 

221.417,03 zł, wnioskowana kwota 175.549,60 zł – decyzja odmowna. 

 

16. Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach  Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 – „Nasze drogi ku niepodległości oczami 

najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy Biała Podlaska”, wartość projektu – 

93.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie  - 79 050,00 zł – decyzja odmowna 

 

17. Wniosek w ramach Programu Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego - Groby i 

 cmentarze wojenne w kraju – nazwa projektu „Prace remontowe i konserwacyjne 

pomnika położonego w Kaliłowie na terenie cmentarza jeńców radzieckich”, wartość 

projektu – 12 505,63 zł, pozyskane dofinansowanie 10.000 zł 

 

18. Wniosek do Wojewody Lubelskiego na remont  mogiły zbiorowej na cmentarzu  

w Woskrzenicach Dużych, wartość projektu – 10.000,00 zł, pozyskane dofinansowanie 

10.000 zł 
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19. Wniosek w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL na 

lata 2014-2020 na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz montaż instalacji, nazwa 

zadania „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BIAŁA PODLASKA I” 

wartość projektu  - 5 081 655,00 zł, pozyskane dofinansowanie - 2 819 100,00 zł,  

 

 

20. Wniosek w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL  

na lata 2014-2020 na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz montaż instalacji, nazwa 

zadania „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BIAŁA PODLASKA II” 

wartość projektu  - 5 109 975,00 zł, wnioskowane dofinansowanie - 2 830 500,00 zł, 

wniosek pozytywnie oceniony – odmowa dofinansowania, 

 

 

21. Wniosek w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL  

na lata 2014-2020 na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz montaż instalacji, nazwa 

zadania „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BIAŁA PODLASKA III” 

wartość projektu  - 5 241 195,00 zł, wnioskowane dofinansowanie - 2 903 400,00 zł, 

wniosek pozytywnie oceniony – odmowa dofinansowania, 

 

 

22. Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych – nazwa zadania „Dokończenie budowy 

drogi gminnej 101669L relacji Sycyna - Sławacinek - Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w 

tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej”- 

wartość projektu  - 3 932 427,05  zł, pozyskane dofinansowanie – 2 302 441 zł 

 

 

23. Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych – nazwa zadania „Budowa drogi gminnej-ul. 

Lipowej od km 0+109,60 do km 0+420,90, odcinek o długości 311,30 w m. Czosnówka”- 

wartość projektu  - 279 323,05 zł, pozyskane dofinansowanie-167 593,80 zł 

 

 

24. Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności  

– nazwa zadania „ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE W GMINIE BIAŁA 

PODLASKA” – wartość projektu 1 042 798,01 zł, wnioskowane dofinansowanie - 720 

632,77 zł, w trakcie oceny. 

 

25. Wniosek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 "MALUCH+” 2020, nazwa zadania „Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego  

w Ciciborze Dużym”, pozyskane dofinansowanie 30 780zł, 

 

26. Wniosek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 2020”, wartość 

projektu 25.000,00 zł, pozyskane dofinansowanie – 20.000,00 zł,  
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27. Wniosek w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

nazwa zadania „Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska”- wartość 

projektu - 641 084, 92 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 495 146, 89 zł, w trakcie 

oceny formalnej. 

 

28. Wniosek o udział w projekcie „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA  

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM” – projekt miękki, w trakcie oceny. 

 

29. Pomoc w złożeniu wniosków kilkudziesięciu mieszkańcom Gminy w ramach programu 

„Czyste Powietrze”. 

 

30. Pomoc w złożeniu wniosków przez KGW Terra Bella i Aktywne Porosiuki w ramach 

konkursu  nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór 

operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r.  – wartość projektu – 25.000 zł, 

wnioskowane dofinansowanie 20.000,00 zł. 

 

31. Wniosek do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska o dotację na usuwanie odpadów  

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag” - pozyskane dofinansowanie – 51 296 zł,  

 

32.  Wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o dotację na  zakup przyczepy sprzętowej  

do OSP Sławacinek Stary - pozyskane dofinansowanie –  20 200 zł 

 

Łączna wartość projektów, które otrzymały dofinansowanie wynosi  13 288 920,81 zł, 

natomiast samo dofinansowanie wynosi 8 031 432,55 zł. W roku 2018 pozyskane 

środki zewnętrzne wyniosły 3 781 000 zł. W porównaniu do roku poprzedniego widać 

ogromny wzrost udziału środków zewnętrznych w budżecie Gminy, co niewątpliwie 

przekłada się na wzrost i jakość inwestycji. 

Poniżej graficzne przedstawienie poziomu pozyskanych środków zewnętrznych 
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PODSUMOWANIE 

 

Infrastruktura gminy 

Wyszczególnienie 2018r.   
2019 r 

Długość 

wyremontowanych  dróg 

gminnych   

w danym roku (km) 

 

70 43 

Długość sieci 

wodociągowej (km) 

wybudowanej w danym 

roku 

12,158 0 

Długość sieci 

kanalizacyjnej (km) 

wybudowanej w danym 

roku 

14,961 0 

 

Budżet  gminy 

Wyszczególnienie 2018r.  
2019 r 

Dochody gminy 

(w tys. zł.) 

 

62.940,51 68.344,17 

w tym na 1 mieszkańca 

 

4,35 4,69 

Wydatki  gminy  

(w tys. zł) 

 

67.078,96 60.166,18 

w tym: inwestycyjne 

 

16.586,73 1.829.451,98 

 

 

 

➢ Zrealizowane zadania budżetowe w 2019 roku: 

• 44 zadania na łączną kwotę 1 629 666,94 zł 

 

➢ Dla porównania zrealizowane zadania budżetowe w 2018 roku: 

• 76 zadań za łączną kwotę –16 568 236,65 zł 

 

W tym miejscu należy przypomnieć, że dodatkowo Gmina Biała Podlaska udzieliła pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego: 

• - na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę drogi powiatowej Nr 1114L na odc. 

Porosiuki-Jaźwiny w wysokości 500 000 zł, 

• - na budowę zatoki i chodnika w Ogrodnikach w wysokości 40 000 zł, 
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• - na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno” w ramach 

RPO WL 2014-2020 w wysokości 1 000 000 zł. 

 

Dzięki współpracy z Powiatem Bialskim powstało kilkanaście kilometrów dróg przebiegających 

przez naszą Gminę. Włodarz Gminy Biała Podlaska jest bardzo zadowolony ze współpracy 

z Powiatem Bialskim, czego wyrazem jest udzielone wsparcie na dokończenie drogi relacji 

Porosiuki Jaźwiny. 

 

 

 

➢ Pozyskane środki zewnętrzne  w 2018r. przez gminę i jej jednostki organizacyjne - 

8 031 432,55 zł 

 

 

Warto zaznaczyć, że Gmina podejmuje dalsze, bardzo intensywne działania mające na celu 

pozyskiwanie środków zewnętrznych. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Biuro ds. 

pozyskiwania funduszy i promocji gminy, przy współpracy innych referatów, złożyło już 

kilkanaście wniosków o dofinansowanie inwestycji o wartości kilku milionów złotych. Włodarz 

Gminy zdaje sobie sprawę, że umiejętne sięganie po środki zewnętrznepozytywnie wpłynie na 

zrównoważony rozwój całej Gminy. 

Najważniejsze inwestycje 2019 roku, których wykonanie nie byłoby możliwe bez funduszy 

zewnętrznych to: 

- utworzenie Żłobka Samorządowego w Ciciborze Dużym, 

- pozyskanie funduszy na termomodernizację Dworku w Wilczynie, w którym w najbliższym 

czasie powstanie Klub Seniora, 

- pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg relacji Sławacinek Stary 

– Sycyna oraz w Czosnówce 

Cieszy również dobra współpraca z Powiatem Bialskim, dzięki której w roku sprawozdawczym 

powstało ponad 14 kilometrów dróg służących naszym mieszkańcom (Grabanów, Wilczyn, 

Porosiuki, Jaźwiny) 

 

 

 

 

 

        Wójt Gminy Biała Podlaska 

         Wiesław Panasiuk 


