
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.343.2022 
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 14 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy Juchnowiec Kościelny 
za 2021 rok. 

Na podstawie art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Raport o Stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2021 rok 
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Raport podlega przedłożeniu Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Krzysztof Marcinowicz 
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.343.2022 
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny 
z dnia 14 maja 2022 r. 

 
RAPORT  

O STANIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  

ZA 2021 ROK 

Juchnowiec Kościelny, maj 2022 r. 
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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) Wójt Gminy Juchnowiec 
Kościelny przedstawia niniejszym Raport o Stanie Gminy Juchnowiec Kościelny 
za  2021 r. 

Gmina Juchnowiec Kościelny jest gminą wiejską położoną w północno-
wschodniej Polsce w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. 
Powierzchnia gminy wynosi 171 km². Gmina Juchnowiec Kościelny podzielona 
jest na 47 sołectw. Gmina Juchnowiec Kościelny jest członkiem Lokalnej Grupy 
Działania “Puszcza Knyszyńska”, Związku Gmin Wiejskich Województwa 
Podlaskiego i Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

W 2021 roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 159 osoby i na dzień 
31 grudnia 2021 r. wynosiła 16 740 osób, w tym 8413 kobiet i 8327 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 
1611 osób,a liczba mieszkańców – 1739, 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-60 lat) wynosiła 5103 osób, 
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-65) wynosiła 5733, 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1699 a liczba 
mieszkańców: 855. 

- na terenie Gminy zamieszkuje 82 cudzoziemców. 

W 2021 r. urodziło się w gminie 162 osoby, w tym 78 dziewczynek i 84 
chłopców, a zmarło 200 osób, w tym 89 kobiet i 111 mężczyzn. 

W gminie Juchnowiec Kościelny w roku 2021 zarejestrowano 31 nowych 
przedsiębiorców, wykreślono 42. 

Liczba przedsiębiorców deklarujących jako główne miejsca wykonywania 
działalności na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 r. wynosiła 1343. 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
gminy Juchnowiec Kościelny najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej 
działalności był nadal handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, transport, 
naprawa pojazdów samochodowych. 

Jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury: 

1. Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

2. Zespół Szkół w Księżynie 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie 

4. Przedszkole w Kleosinie 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym 
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6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą 
w Księżynie 

7. Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym 

Obowiązujące programy i plany: 

1. Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007-2032 
(uchwała Nr XXIII/157/08 z dnia 4.08.2008 r.) 

2. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023 (uchwała Nr XI/98/2011 z dnia 
27.10.2011 r.) 

3. Przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta 
Dużej Rodziny (uchwała Nr X/57/2015 z dnia 24.06.2015 r.) 

4. Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 
(uchwała Nr XIII/75/2015 z dnia 17.10.2015r. zmieniona uchwałą nr 
XXXIII/304/2017 z dnia 11.12.2017r.) 

5. Lokalny Program Rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny (uchwała Nr 
XXXIV/324/2018 z dnia 22.01.2018 r.) 

6. Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 
Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci 
kanalizacji sanitarnej (uchwała nr XLII/384/2018 z dnia 27.08.2018r.) 

7. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2023 (Uchwała nr V/90/2019 z dnia 
14.03.2019 r.) 

8. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny na 
lata 2019-2021 (Uchwała Nr V/91/2019 z dnia 14.03.2019 r.) 

9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (uchwała nr XXII/259/2020 z dnia 
10.12.2020r.) 

10. Program współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021 (uchwała nr XXI/255/2020 z dnia 18.11.2020 r.) 

11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Juchnowiec Kościelny do 2022r. 
z perspektywą do 2026 r. (uchwała nr XIV/165/2020 z dnia 31.01.2020 r.) 
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12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 r. 
(uchwała nr XXVI/316/2021 z dnia 28.04.2021 r.) 

13. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2020-2022 będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie (Uchwała nr 
XVI/197/2020 z dnia 29.05.2020 r.) 

14. Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków 
mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór za odbiór 
segregowanych odpadów komunalnych (Uchwała Nr XXIII/282/2021 z dnia 
29 stycznia 2021r.) 

15. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
uczęszczających do szkół na terenie gminy Juchnowiec Kościelny (uchwała Nr 
XXIX/341/2021 z dnia 16.08.2021r.) 

16. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Juchnowiec 
Kościelny na lata 2021-2032 (uchwała Nr XXXI/360/2021 z dnia 28.10.2021 r.) 

Budżet gminy, fundusze pomocowe. 

Dochody. 

Plan dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2021 r. po 
zmianach wynosił ogółem 96.245.677,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku 
budżetowego 2021 wynosiło 103.492.064,94 zł, tj. 107,53%. 

Dochody obejmują: 

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 92.648.272,00 zł, wykonane na 
dzień 31.12.2021r. w kwocie 99 924 526,35 zł, tj. 107,85%, w tym: 

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 21 228 647,00 zł, wykonane na 
dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 978 577,00 zł, tj. 108,24%; 

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 390 000,00 zł, wykonane na dzień 
31.12.2021 r. w kwocie 1 512 495,71 zł, tj. 108,81%; 

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 291 853,00 zł, 
wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 221 080,00 zł, tj. 116,94%; 

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 
zaplanowane w kwocie 30 767.808,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. 
w kwocie 30 476 006,48 zł, tj. 99,05%; 

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21.969.964,00 zł, 
wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 736.367,16 zł, tj. 112,59%. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 597 405 zł, wykonane na 
dzień 31.12.2021r. w kwocie  3 567 538,59 zł, tj. 99,17%,  w tym: 

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 446 000,00 zł, 
wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 429 317,48 zł,  tj. 96,26%; 

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane 
w kwocie 3.138.405 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 
2.930.620,25 zł,  tj. 93,38 %. 

Wydatki 

Plan wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2021 r. po 
zmianach wynosił ogółem 98.664.253 zł, wykonanie po IV kwartale roku 
budżetowego 2021 wynosiło 89.672.065,37zł, tj. 90,89 %. 

Wydatki obejmują: 

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83.905.328,00 zł, wykonane na 
dzień 31.12.2021 r. w kwocie 77.238.442,57 zł, tj. 92,05%, w tym: 

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane 
na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 77.884,50 zł, tj. 77,88%. 

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14.758.925,00 zł, wykonane 
na dzień 31.12.2021r. w kwocie 12.433.622,80 zł, tj. 84,24%. 

Wynik wykonania budżetu 

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 
103.492.064,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 
89.672.065,37 zł. Oznacza to, że w roku 2021 odnotowano nadwyżkę budżetową 
w wysokości 13.819.999,57 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) 
osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło  22 686 083,78 zł. 

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych 
przedstawiała się następująco: 

Dochody Wydatki Jednostka 
budżetowa plan wykonanie % 

wykonania plan wykonanie % 
wykonania 

UG 19 879 130,00 21 755 011,03 109,44 41 434 189,00 35 112 756,92 84,74 

ORGAN Gmina 75 850 197,00 81 108 392,70 106,93 0,00 0,00  

SP Kleosin 200,00 6,16 3,08 10 166 977,00 9 484 546,95 93,29 

ZS Juchnowiec 16 200,00 26 375,78 162,81 8 351 531,00 7 845 408,35 93,94 

ZS Księżyno 35 200,00 44 987,61 127,81 4 900 511,00 4 657 331,81 95,04 

Przedszkole  433 750,00 416 591,88 96,04 3 743 177,00 3 298 013,60 88,11 
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GOPS 31 000,00 140 699,78 453,87 30 067 
868,00 

29 274 007,74 97,36 

Razem: 96 245 677,00 103 492 064,94 107,53 98 664 253,00 89 672 065,37 90,89 

Gmina na koniec 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec 
dostawców towarów i usług. 

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 
2.723.031,43 zł, zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2021 oraz rozrachunków za wywóz 
odpadów komunalnych, energię elektryczną, za inwestycję oraz dostawę 
kruszywa, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2022 roku lub 
w terminie wskazanym w umowie. 

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 
31 grudnia 2021 r. wynosiło 5.683.332 zł  stanowi to 5,49 % wykonanych 
dochodów gminy za 2021 r. 

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 333.332 zł termin spłaty 2023 r., 

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 3.350.000 zł z terminem spłaty 2027 r. 

- emisja obligacji Bank PKO BP – 2.000.000 zł z wykupem do 2023 r. 

Stan zobowiązań na dzień  31.12.2021 r. wynosił 2.723.031,43 zł, Stan 
zobowiązań wymagalnych  0 zł 

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 4.691.102,61 zł 

Zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy były zaplanowane na kwotę 
10.153.284 zł wykonanie -  9.405.888,94 zł, tj. 92,64%. 

Planowane wydatki 
z tego źródła finansowania Wykonanie 

Lp. 
Nazwa zadania inwestycyjnego 

i okres realizacji 
(w latach) 

rok 
budżetowy 

2021 
(5+6+7+8

) 

dochody 
własne 

jst 

Środki 
pochodzące 

z innych 
źródeł 

Środki 
wymie-
nione w 

art.5 ust.1 
pkt 2 i 3 

u.f.p. 

wg. stanu 
na 

31.12.2021 

1 2 4 5 7 8  
1. Rozbudowa sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych 2021-2022) 
480 000 137 681 342 319 0 239 990,00 

2. Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. 
Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022 

2 177 865 2 177 865 0 0 2 168 915,68 
3. Budowa dróg gminnych(2020-2021) 280 000 280 000 0 0 232 082,08 
4. Budowa drogi w Szerenosach  1 092 944 1 092 944 0 0 1 092 857,43 
5. Zakupy inwestycyjne na potrzeby 

gospodarki gruntami(wykup gruntu) 
560 000 560 000 0 0 529 892,32 

6. Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-
2022 

4 300 000 4 300 000 0 0 3 840 503,86 
7. Zagospodarowanie terenu przy wokół 

boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym 
50 000 50 000 0 0 32 656,50 

8. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w 
Kleosinie - projekt 

5 000 5 000 0 0  0 
9. Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) 300 000 300 000 0 0 54 198,72 
10. Aktualizacja dokumentacji projektowej na 

przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-
2021) 

9 374 9 374 0 0 8 873,24 

11. Modernizacja urządzeń wodociągowych 269 124 0 269 124 0 269 124,00 
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12. Zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

123 000 123 000 0 0 122 950,95 
13. Propagowanie łączności internetowej w 

społeczności lokalnej 
67 000 67 000   67 000,00 

14. Droga Horodniany - Kleosin 29 360 29 360 0 0 29 359,84 
15. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

zabytkowego budynku obory w Ignatkach-
Osiedlu  

4 225 4 225 0 0 4 224,43 

16. Zakup równiarki na potrzeby utrzymania 
dróg  

527 670 527 670 0 0 527 670,00 
17. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w 

Księżynie II etap (2021-2022) 
200 000 0 200 000 0  0 

18. Przebudowa z rozbudową świetlicy w 
Hołówkach Małych 

22 140 22 140 0 0 22 140,00 
19. Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II 

(2021-2022) 
1 000 1 000 0 0  0 

20. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w 
Juchnowcu Dolnym 

20 000 20 000 0 0 12 915,00 
21. Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi 

Koplany -Koplany -Kolonia 
28 000 28 000 0 0  0 

22. Zagospodarowanie działki gminnej w 
Księżynie 

34 000 34 000 0 0  0 
23. Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich 

(2021-2022) 
1 000 1 000 0 0  0 

24. Budowa altany drewnianej w m. Lewickie -
Stacja 

15 500 15 500 0 0 15 500,00 
25. Siłownia zewnętrzna w Brończanach 23 223 23 223 0 0 23 222,40 
26. Zakupy inwestycyjne na potrzeby 

utrzymania dróg (zakup kosiarki bijakowej, 
zakup traktorka do koszenia) 

48 105 48 105 0 0 48 104,50 

27. Pompownia wody  159 000 159 000 0 0 7 529,45 
28. Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu 

gminy (serwer) 
50 797 50 797 0 0 50 796,54 

29. Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu 
Górnym (projekt Omnibus) 

50 000 0 2 685 47 315 0,00 

30. Budowa wyniesionego przejścia dla 
pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu 
Górnym (2021-2022) 

110 000 76 400 33 600 0 0,00 

31. Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec 
Kościelny (2021-2022) 

10 000 10 000 0 0 5 382,00 

Ogółem 11 048 327 10 153 284 847 728 47 315 9 405 888,94 

Pozostałe majątkowe:      

Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna 20 000    0,00 
Fundusz wsparcia -Policja 15 000    15 000,00 
ZGK -dotacja inwestycyjna 140 000    140 000,00 
Zwrot środków z RFRD 87    86,10 
Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza 
kanalizacyjne 

74 000  0  47 395,00 

Rezerwa inwstyc. 73 266    0,00 
Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców 325 033    0,00 
Dotacja celowa OSP Wojszki 55 000    55 000,00 
Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego 3 008 212    2 770 252,76 
Razem wydatki inwestycyjne: 14 758 925  847 728  12 433 

622,80 
Przekazana dotacja na pomoc finansową w kwocie 2.770.252,76 zł na 

realizację zadań inwestycyjnych Powiatowi Białostockiemu: 

1) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B  Niewodnica 
Nargilewska -Wojszki na odcinku Kudrycze –Wojszki – 1.580.471,12 zł 

2) Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany – 678.206,39 zł 

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym – 
418.634,61 zł 
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4) Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojść, w pasie 
drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie – 49.029,64 zł 

5) Projekt odwodnienia drogi w Stanisławowie – plan 15.000 zł wykonanie 0 zł 

6) Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej 
„starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678” w m. Księżyno – 35.055 zł 

7) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w drodze 
powiatowej w Niewodnicy Nargilewskiej – 8.856 zł. 

Rezerwa celowa na inwestycje na początku roku została zaplanowana w kwocie 
900.000 zł. Z rezerwy celowej  na inwestycje  rozdysponowano 826.734 zł. 
Pozostała część 73.266 zł nie została rozdysponowana. 

Dotacje na inwestycje dla OSP Wojszki - dofinansowanie do samochodu 
pożarniczego w kwocie  55.000 zł, środki zostały przekazane, samochód 
zakupiony, dotacja  została rozliczona. 

Na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 
12.000 zł, dofinansowano 2 przydomowe oczyszczalnie. Środki przeznaczone na 
dofinansowanie przyłączy do sieci kanalizacyjnych zostały wydatkowane 
w kwocie 35.395 zł, dofinansowano 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych. 

Na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej została zaplanowana 
i przekazana kwota 20.000 zł, pod koniec roku w związku z niewykorzystaniem 
dotacji środki zostały zwrócone do budżetu. Na fundusz wsparcia  dla Policji 
przekazano 15.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla 
Komisariatu Policji w Łapach. 

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej  przekazano dotację inwestycyjną  
w kwocie  140 000 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 18 009,90 zwrócono 
w 2022 r. 

Zwrot środków niewykorzystanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w wysokości 86,10 zł. 

Zaplanowane w formie dotacji granty na  Fotowoltaikę  w wysokości 325.033 zł 
nie zostały rozdysponowane w 2021 r., przeniesiono je do realizacji na 2022 r. 

Inwestycje wybudowane z dofinansowaniem środków 

z Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg w 2021: 

Nazwa  inwestycji Wydatki razem: Dofinansowanie z RFRD : 
Budowa Drogi w 
Szerenosach 1.092.857,43 437.848,22 

Budowa ul. Borsuczej 
w Księżynie 
i ul. Kwiatowej 
w Ignatkach (2021-2022 

2.168.915,68 912.620,44 

Razem: 3.261.773,11 1.350.468,66 
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Inwestycje wybudowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla 
jednostek samorządu terytorialnego  w 2020 r. 3.161.996 zł 

Wydatkowane środki finansowe w latach 2020 - 2021  

Klasyfikacja 
budżetowa 

dział rozdział 

Plan finansowy 
w zakresie 
wydatków 

RFIL 
2020-2021 

Wartość 
wydatku 

majątkowego 
wydatek w 2020 

-2021 r. 

Udział wydatków ze 
środków  
Funduszu 

Przeciwdziałania 
COVID-19 w 

wydatku 
majątkowym 

Nazwa inwestycji 

1 2 3 4 6 7 

600 60016 1.661.996 2.923.508,00  1.661.996 Rozbudowa ul. Miłej 
w Ignatkach 

600 60016 1.000.000 2.225.249,68 1.000.000 

Budowa ul. 
Borsuczej w 
Księżynie i ul. 
Kwiatowej w 
Ignatkach (2020-
2021) 

600 60016 500.000 1.093.349,43 500.000 
Budowa drogi w 
Szerenosach (2020-
2021) 

  3.161.996 zł 6.242.107,11 3.161.996 zł  

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych 

1.1 

Wydatki na programy, 
projekty lub zadania 

związane z programami 
realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009.r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz.1240,z 
późn.zm.): 

 1 380 199,00 863 908,36 0,00 

1.1.1 wydatki bieżące  1 005 166,00 863 908,36 0,00 

1.1.1.1 
Przygotowanie projektów w 
ramach BOF - Gospodarka 
niskoemisyjna 

Urząd Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny 

5 402,00 5 347,37  

1.1.1.2 Program Erazmus+  
Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana Pawła 
II w Kleosinie 

41 502,00 5 483,80  

1.1.1.3 

Kasztanowe Przedszkole - 
Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej 
jakości edukacji 
przedszkolnej 

Zespół Szkół w 
Juchnowcu 
Górnym 

305 
729,00 234 198,19  

1.1.1.4 Podlaski uczeń cyfrowego 
świata 

Urząd Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny 

12 000,00 12 000,00  
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1.1.1.5 

 OMNIBUS   Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 Oś III. 
Kompetencje i kwalifikacje 
- Działanie 3.1 Kształcenie 
i edukacja  

Zespół Szkół w 
Juchnowcu 
Górnym 

631 
023,00 606 879,00  

1.1.1.6 

Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców Gminy 
Juchnowiec Kościelny - 
Energetyka oparta na 
odnawialnych źródłach 
energii  

Urząd Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny 

9 510,00 0,00 Realizacja w 2022  

1.1.2 - wydatki majątkowe  375 033,00 0,00 0,00 

1.1.2.1 

 OMNIBUS   Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 Oś III. 
Kompetencje i kwalifikacje 
- Działanie 3.1 Kształcenie 
i edukacja  

Zespół Szkół w 
Juchnowcu 
Górnym 

50 000,00 0,00 Realizacja w 2022  

1.1.2.2 

Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców Gminy 
Juchnowiec Kościelny - 
Energetyka oparta na 
odnawialnych źródłach 
energii  

Urząd Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny 

325 
033,00 0,00 Realizacja w 2022  

W 2021 r. nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. 

Majątek gminy i działalność inwestycyjna  

W gminie długość dróg gminnych publicznych wynosi 88,393 km, powierzchnia 
478,931 tys.m2, w tym długość dróg asfaltowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 
30,448 km,. Długość dróg publicznych uległa zwiększeniu o 0,664km w wyniku 
nadania statusu drogi publicznej drogom w miejscowości Horodniany(dz. nr 
216/4, 286/3) oraz w miejscowości Hryniewicze (dz. nr 165). 

Powierzchnia dróg gminnych, nie posiadających statusu dróg publicznych tzw. 
wewnętrznych według danych ewidencji gruntów wynosi ok.300 ha. W 2021 roku 
wykonano roboty bitumiczne poprzez ułożenie masy mineralno - asfaltowej na 
drodze gminnej w miejscowości Szerenosy o długości 165,69m oraz wykonano 
nawierzchnię z polbruku w miejscowości Ignatki-Osiedle o łącznej długości 
109,41m. 

Długość ścieżek rowerowych w gminie aktualnie wynosi 16,794 km. Są to 
ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej 1483B na odcinku od granicy 
Białegostoku do Wólki 
o długości 9,479 km, ścieżka rowerowa w Kleosinie wzdłuż dróg gminnych 
tj. ul. Kraszewskiego i Tuwima o długości 0,912 km, ścieżka rowerowa wzdłuż 
drogi wojewódzkiej Nr 489 i drogi powiatowej na odcinku Kleosin – Księżyno – 
3,489 km oraz ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej 1484B na odcinku od 
granicy Białystoku do Niewodnicy Nargilewskiej – 2,914 km. 

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, 
docierającą do każdej miejscowości w gminie. Potrzeb w zakresie budowy sieci 
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wodociągowej jest dużo, z uwagi na powstawanie nowych terenów budowlanych. 
Gmina sukcesywnie przystępuje do zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie. 
Obecnie jej  długość to 197,02 km. Poniższa tabela szczegółowo przedstawia 
aktualny stan zwodociągowania gminy. 

L.p. Miejscowość 

Długość sieci 
w km 

(stan na 
31.12.2021 r.) 

Zmiany w stosunku do 
stanu na dzień 
31.12.2020 r. 

1 Kleosin 9,69  
2 Horodniany 5,13 zwiększenie o 0,16 km 
3 Księżyno 11,68  
4 Hryniewicze 11,01  
5 Olmonty zwiększenie o 0,32 km 
6 Izabelin 

16,60 
 

7 Ignatki 8,91 zwiększenie o 0,10 km 
8 Wojszki 3,15  
9 Dorożki 4,03   
10 Hermanówka 2,80  
11 Szerenosy 2,49   
12 Lewickie-Stacja 3,38  
13 Hołówki Duże 1,90  
14 Simuny 1,90  
15 Rostołty 3,58  
16 Juchnowiec Kościelny 6,93  
17 Juchnowiec Dolny 
18 Juchnowiec Górny 

5,30  

19 Wólka 1,50  
20 Rumejki 2,06  
21 Ogrodniczki 1,10  
22 Złotniki 4,17  
23 Biele 3,30  
24 Klewinowo 10,90  
25 Tryczówka 6,70  
26 Bogdanki 5,51  
27 Kożany 2,00  
28 Czerewki 1,70  
29 Stanisławowo 7,08  
30 Solniczki 2,86  
31 Niewodnica Nargilewska 
32 Niewodnica Nargilewska-

Kolonia 

5,90  

33 Pańki 1,42  
34 Brończany 4,98  
35 Koplany 3,30  
36 Janowicze 7,00  
37 Janowicze-Kolonia   
38 Lewickie 7,27  
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39 Lewickie Kolonia 
40 Hołówki Małe 3,30  
41 Zajączki 4,21  
42 Baranki 3,60  
43 Kolonia Koplany 2,88  
44 Zaleskie 1,66  
45 Księżyno-Kolonia 
46 Śródlesie 

2,02  

47 Ignatki-Osiedle 2,12  

Rozwija się również sieć kanalizacji sanitarnej w gminie. Na 47 miejscowości 
w gminie, 31 posiadają sieciową kanalizację sanitarną. Potrzeby w tym zakresie 
nadal są duże. Rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej stanowi 
znaczącą pozycję w wydatkach budżetu gminy.  Aktualnie jej długość wynosi 
133,00 km co szczegółowo obrazuje poniższa tabela. 

L.p. Miejscowość 

Długość sieci 
w km 

(stan na 
31.12.2021 r.) 

Zmiany w stosunku do 
stanu na 31.12.2020 r. 

1 Śródlesie 3,10  
2 Juchnowiec Górny 1,80  
3 Juchnowiec Kościelny 2,00  
4 Juchnowiec Dolny 3,60   
5 Kleosin 10,79  
6 Hryniewicze 7,90 zwiększenie o 0,37 km 
7 Ogrodniczki 1,10  
8 Rumejki 2,14  
9 Wólka 2,60  
10 Olmonty zwiększenie o 0,42 km 
11 Izabelin 

18,41 
 

11 Horodniany 3,09 zwiększenie o 0,22 km 
12 Księżyno 7,81 zwiększenie o 0,63 km 
13 Ignatki 10,77 zwiększenie o 0,09 km 
14 Księżyno-Kolonia 2,36  
15 Stanisławowo 3,11  
16 Lewickie-Stacja 3,01  
17 Złotniki 3,22  
18 Biele 6,57  
19 Kolonia Koplany  4,79  
20 Ignatki-Osiedle 3,03  
21 Szerenosy 5,96  
22 Janowicze 2,68  
23 Brończany 5,50  
24  Lewickie 0,02  
25 Rostołty 4,44  
26 Koplany 1,71  
27 Hermanówka 0,01  
28 Solniczki 4,37 zwiększenie o 0,05 km 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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29 Wojszki 2,27  
30 Simuny 1,84  
31 Niewodnica Nargilewska 3,00  

Na terenie gminy istnieje sieć kanalizacji deszczowej o długości 27 799 m. W 
2021 r. jej długość wzrosła o 623 m. Poniższa tabela pokazuje szczegółowo 
aktualny stan. 

L.p. Miejscowość 
Długość sieci w m 

(stan na 
31.12.2021 r.) 

Zmiany w 
stosunku do stanu 
na 31.12.2020 r. 

1 Kleosin – ul. Kruczkowskiego 492,5  
2 Kleosin – ul. Zdrojowa 426,5  
3 Kleosin – ul. Broniewskiego 161,5  
4 Kleosin – ul. Tuwima 904,6  
5 Kleosin – ul. Reymonta 98,2  
6 Kleosin – ul. Kochanowskiego 75,0  
7 Kleosin – ul. Mickiewicza 131,0  
8 Kleosin – ul. Słowackiego 76,0  
9 Kleosin – ul. Norwida 729,90  
10 Kleosin – ul. Jana Pawła II 688,0  
11 Kleosin – ul. Morcinka 221,0  
12 Kleosin – ul. Dąbrowskiej 216,6  
13 Kleosin – ul. Staffa 136,0  
14 Kleosin – ul. Asnyka 215,0  
15 Kleosin – ul. Kraszewskiego 1 277,0  
16 Kleosin – ul. Wyszyńskiego 302,0  
17 Kleosin – ul. Długosza 310,0  
18 Kleosin – ul. Prusa 172,0  
19 Kleosin – ul. Baczyńskiego 755,0  
20 Kleosin – ul. Tarasiuka 607,0  
21 Kleosin – ul. Gałczyńskiego 39,0  
22 Kleosin – ul. Sienkiewicza 141,0  
23 Księżyno – ul. Niewodnicka 787,0  
24 Księżyno – ul. Mazowiecka 990,0  
25 Księżyno – ul. Alberta 1 035,0  
26 Księżyno – ul. Słowicza 82,0  
27 Księżyno – ul. Gołębia 72,5  
28 Księżyno – ul. Przemysłowa 340,5  
29 Śródlesie 2 541,5  
30 Juchnowiec Górny – ul. 

Osiedlowa 
200,9  

31 Ignatki Osiedle  1 612,0  zwiększenie o 89 
m 

32 Lewickie 77,0  
33 Księżyno ul. Witosa 730,0  
34 Księżyno ul. Wąska 198,5  
35 Księżyno ul. Południowa 296,5  
36 Księżyno ul. Przepiórcza 166,0  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 13



37 Księżyno ul. Bociania 55,0  
38 Księżyno ul. Klepacka 216,0  
39 Księżyno ul. Niedźwiedzia 104,0  
40 Stanisławowo 1 230,0  
41 Juchnowiec Kościelny 1 120,00  
42 Solniczki 2 412  
43 Księżyno-Kolonia 1 748  
44 Droga powiatowa Nr 1484B 

Stanisławowo – Niewodnica 
Nargilewska 

1 989  

45 Ignatki ul. Miła 905  
46 Olmonty ul. Zaciszna 182  
47 Szerenosy 534 zwiększenie o 534 

m 

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem 
ścieków przedstawia się następująco: 

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie, w tym 2 zbiorniki wyrównawcze każdy 
o poj. 400 m3 i cztery studnie głębinowe (2 czynne, 1 piaszczy, 1 niepodłączona) 

2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 
o pow. 5730 m²), o następujących parametrach: Qdmax = 1610 m3/d, Qhśr = 
70 m3/h – wydajność uzdatniania, Qhmax = 130 m3/h - wydajność pomp 
sieciowych, w tym zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m3 każdy – szt. 2, zbiornik 
wody płuczącej o poj. 100 m3 i dwie studnie głębinowe, 

3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m²) 
w tym jedna studnia głębinowa 

4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 
2099 m²) w tym 1 zbiornik wyrównawczy o poj. 50 m3 i dwie studnie głębinowe, 

5. Ujęcie wody wraz z hydrofornią na terenie byłego Ośrodka wczasowego 
w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²) 

6. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. 
nr geod. 375 o pow. 3500 m²) 

7. Mechaniczno – biologiczna  oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 
230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji 

8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 
1322 m²) – wyłączona z eksploatacji 

9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 
222/22 i 222/141) – szt. 2 

10. Studnia przepływomierza o średnicy 1000 mm przy ul. Leśnej 
w Ignatkach-Osiedlu 
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11. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej (dz. nr 
geod. 222/20 o pow. 767 m²) – szt. 1 

12. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 
o pow. 286 m²) 

13. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 
25 m²) 

14. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 
474 o pow. 5,32 m²) 

15. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16) 

16. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) 
(nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna) 

17. Zrekonstruowana studnia głębinowa  SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m 
(dz. nr geod. 371/66) 

18. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3) 

19. Przepompownia ścieków w Olmontach (obręb geod. Izabelin)  -  szt. 2 

20. Pompownia ścieków nr P17.10 w ul. Kasztelańskiej w Izabelinie (dz. nr 
geod. 76/1) wraz z komorą zasuw 

21. Pompownia ścieków nr P17.11 w ul. Dworskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 
24/7) wraz z komorą zasuw 

22. Pompownia ścieków nr P17i w pasie drogi powiatowej w Olmontach (przy 
rowie) wraz z komora zasuw – 1 kpl. 

23. Pompownia ścieków nr P18i w ul. Wczasowej w Olmontach wraz z komorą 
zasuw – 1 kpl. 

24. Komora retencyjna przy pompowni ścieków P18i w ul. Wczasowej 
w Olmontach – 1szt. 

25. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym 
w Stanisławowie – 1 kpl. 

26. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2 

27. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1 

28. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1 

29. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1 

30. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1 

31. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3 

32. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze 
Stanisławowo – Halickie  –  szt. 1 
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33. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – 
dr.   powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna) 

34. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. 
powiatowa) 

35. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – 
dr. gminna) 

36. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna) 

37. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1 

38. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2 

39. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji 
sanitarnej (dz. nr geod. 168/1) 

40. Roślinno–stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl. 

41. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 
171 (droga gminna) – sz. 1 

42. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana ø 2,0 m w Solniczkach -  
1 szt. 

43. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach  -  szt. 1 

44. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr 
geod. 396 – dr. gminna) -  szt. 1 

45. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Jagodowej 
w Ignatkach – 1 szt. 

46. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Sosnowej w Ignatkach 
– 1 szt. 

47. Przepompownia ścieków z polimerobetonu DN 1500 w ul. Gajowej 
w Ignatkach – 1szt. 

48. Przepompownia P1 ścieków sanitarnych o wydajności Qhśr = 2,0 m3/h, 
wykonana z polimerobetonu o średnicy ø 1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej  
-  1 szt. 

49. Przepompownia P2 ścieków sanitarnych o wydajności Qhśr = 2,2 m3/h, 
wykonana z polimerobetonu o średnicy ø 1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej  
-  1 szt. 

50. Przepompownia P sieciowa ścieków sanitarnych o wydajności Qhśr = 5,5 
m3/h, wykonana z polimerobetonu o średnicy ø 1200 mm, zlokalizowana na 
działce nr geod. 181/2 obręb geod. Brończany – 1 szt. 

51. Separator wód opadowych, zlokalizowany na działce nr geod. 41/5 
położonej przy ul. Tuwima w Kleosinie. 
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Gmina Juchnowiec Kościelny większość ścieków odprowadza poprzez 
przepompownię 

w Kleosinie i Stanisławowie do miejskiej sieci kanalizacji, a następnie do 
oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Dotyczy to miejscowości: Kleosin, 
Horodniany, Księżyno, Księżyno– Kolonia, Ignatki, Kolonia Koplany, Koplany, 
Ignatki–Osiedle, Śródlesie, Hryniewicze, Olmonty, Izabelin, Stanisławowo, 
Solniczki, Niewodnica Nargilewska, Brończany. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą 
w Księżynie  w 2021 r. wykonywał nie tylko zadania związane z eksploatacją 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ale również zrealizował następujące 
inwestycje: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Słowiczej, Bocianiej 
i Przepiórczej w Księżynie  -  długości  535 m 

Po wybudowaniu sieci, właściciele nieruchomości wykonali na własny koszt 
przyłącza. W 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej odebrał do eksploatacji 
180 szt. przyłączy wodociągowych, oraz 181 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

W trakcie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2021 r. 
wystąpiły awarie na sieci wodociągowej - 18, w tym: naprawa niesprawnych 
hydrantów, zasuw liniowych i przecieki na linii oraz na sieci kanalizacyjnej – 1, 
uszkodzenie kolektora. 

Jakość wody podlega ciągłemu monitoringowi. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Białymstoku po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za 
rok 2021 nie stwierdził zagrożeń dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny 
zaopatrywanych w wodę z wodociągów: Kleosin, Juchnowiec Kościelny, Ignatki-
Osiedle, Wojszki, Suraż, Białystok. 

W 2021 r. Gmina zakończyła realizację zadań inwestycyjnych, rozpoczętych 
w 2020 r., związanych z modernizacją urządzeń wodociągowych: 

- Dostawa i montaż zestawu hydroforowego w stacji uzdatniania wody 
w Kleosinie – 144 894 zł 

- Wykonanie układu sterowania pompownią wody w Rumejkach – 21 156,00 zł 

- Dostawa i montaż bakteriobójczych lamp do dezynfekcji wody w stacjach 
uzdatniania wody: 

1) w Juchnowcu Kościelnym  –  46 740,00 zł 

2) w Kleosinie  –  56 334,00 zł 

W 2021 r. rozpoczęto również realizację następujących zadań inwestycyjnych, 
związanych z budową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. sarniej i Zajęczej w Księżynie, 
w formule zaprojektuj i wybuduj  -  192 622,00 zł 
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- Budowa strefowej pompowni wody w miejscowości Horodniany, gm. 
Juchnowiec Kościelny 

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji 
uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu  -  73 800,00 zł 

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji 
uzdatniania wody w Kleosinie  -  135 300,00 zł 

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Lewickie  -  
350 550,00 zł 

Pozostała działalność inwestycyjna gminy 

Budowa dróg gminnych.  

- Wykonano dokumentację projektową na  budowę chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej i gminnej w miejscowości  Wólka. 

- Zlecono wykonanie dokumentacji na utwardzenie sięgacza ul. Dębowej 
w Śródlesiu. 

- Wykonano przebudowę drogi w Szerenosach. 

- Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ignatki Osiedle. 

- Rozpoczęto przebudowę ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej 
w Ignatkach. 

- Rozpoczęto wykonanie cz. II nawierzchni bitumicznej w Dorożkach. 

- Zakupiono sprzęt do utrzymania dróg – równiarkę drogową; 

Rozbudowa oświetlenia  

– zakończono siedem zadań na które podpisano umowy z wykonawcami: 

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w Olmontach na działkach 
nr geod. 253/5, 254/6 obręb 28 na kwotę brutto 17 097,00 zł, 

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowej i Dębowej w Olmontach na 
działkach nr geod. 505, 517 obręb 28 na kwotę brutto 99 630,00 zł, 

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miłej, Radosnej, Pogodnej, Wesołej 
w Olmontach na działkach nr geod. 366/1, 351/2, 365, 543/1, 543/26, 
543/12, 367 obręb 28 na kwotę brutto 231 762,00 zł; 

- Budowa oświetlenia ulicznego w Janowiczach Kolonii na działkach nr geod. 
113, 114 obręb 15 kwota brutto 107 010,00 zł; 

- Budowa oświetlenia ulicznego w Janowiczach Kolonii na działkach nr geod. 
94/5, 108/1 obręb 15 – kwota brutto 94 694,00 zł; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 18



- Budowa oświetlenia ulicznego w Janowiczach Kolonii na działkach nr geod. 
124, 3/10 obręb 15 – kwota brutto 48 831,00 zł; 

- Budowa oświetlenia ulicznego w Janowiczach Kolonii na działkach nr geod. 
112, 115, 116, 117 obręb 15 – kwota brutto 354 240,00 zł. 

Budowa i remonty budynków gminnych 

- Rozpoczęto budowę budynku Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym, 
umowa na kwotę 15 006 000,00 zł; 

- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na Budowę żłobka, umowa 
na kwotę  141 450,00 zł; 

- Opracowano dokumentację na termomodernizację budynku świetlicy 
wiejskiej w Hołówkach Małych; 

- Opracowano dokumentację na zagospodarowanie terenu przy wokół boiska 
przy ZS w Juchnowcu Górnym, umowa na kwotę 69 081,09 zł. 

Ponadto w 2021 roku zrealizowano takie zadania jak: 

- Wykonano siłownię zewnętrzną w Brończanach – 23 222,00 zł 

- Wykonano altany rekreacyjnej w Lewickich Stacja– 15 500,00 zł 

- Doposażono placu zabaw w Olmontach– 4 920,00 zł 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

W 2020 r. w zasobie  mieszkaniowym gminy znajdowało się 15 mieszkań, 
w miejscowościach: 

- Biele - trzy mieszkania komunalne, 

- Księżyno Kolonia - trzy mieszkania komunalne, 

- Lewickie - jedno mieszkanie komunalne, 

- Olmonty -  cztery mieszkania komunalne, 

- Juchnowiec Dolny -  cztery mieszkania socjalne 

W 2021 r. nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego, dotyczącego 
opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy. 

W 2021 r. wszystkie mieszkania komunalne były wykorzystane, na mieszkanie 
socjalne 
na mocy wyroku sądowego z zasobu gminy oczekiwały 2 osoby. 

W zasobie gminy w 2021 r. znajdowały się następujące budynki i budowle 

Budynki i budowle Adres 
1. Budynek urzędu gminy ul. Lipowa 10, Juchnowiec Kościelny 

2. Budynek wielofunkcyjny (siedziba 
Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki 

ul. Plac Królowej Rodzin 1, 
Juchnowiec Kościelny 
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Publicznej, Referatu Planowania 
Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
gminy, placówka pocztowa Poczty 
Polskiej) 

3. Świetlica wiejska w Dorożkach + 
garaż OSP   

Dorożki 34A 

4. Garaż OSP w Kleosinie dz. nr geod. 51/7, Kleosin 

5. Świetlica wiejska w Złotnikach + 
garaż OSP 

Złotniki 34 

6. Garaż OSP Wojszki Wojszki 89 
7. Budynek Izby Pamięci  Złotniki 34 

8. Świetlica wiejska w Hołówkach 
Małych 

dz. nr geod. 67, Hołówki Małe 

9. Świetlica wiejska w Czerewkach + 
garaż OSP 

dz. nr geod. 165/1, Czerewki 

10. Świetlica wiejska w Janowiczach Janowicze 7A 
11. Świetlica wiejska w Koplanach Koplany 45/1 
12. Świetlica wiejska w Hermanówce Hermanówka 1A 

13. Świetlica wiejska w Hołówkach 
Dużych + garaż OSP 

Hołówki Duże 48A 

14. Świetlica wiejska w Lewickich + 
garaż OSP 

Lewickie 74 

15. Świetlica wiejska w Tryczówce Tryczówka 39A 

16. Świetlica wiejska w Szerenosach + 
garaż OSP 

Szerenosy 4D 

17. Świetlica wiejska w Juchnowcu 
Dolnym + garaże OSP 

ul. Majowa 2; Juchnowiec Dolny 

18. Budynek wielofunkcyjny (lokal 
użytkowy, węzeł cieplny) 

ul. Zambrowska 20C; Kleosin  

19. Garaże gminne w Juchnowcu 
Górnym 

ul. Szkolna 1A; Juchnowiec Górny 

20. Świetlica wiejska + lokale użytkowe 
w Bogdankach 

Bogdanki 10 

21. Budynek socjalny na boisku 
sportowym w Juchnowcu Dolnym 

ul. Sportowa 7; Juchnowiec Dolny 

22. Budynek wielofunkcyjny w Kleosinie ul. Ojca St. Tarasiuka 9, Kleosin 
23. Świetlica wiejska w Klewinowie dz. nr geod. 435, Klewinowo 

24. Świetlica wiejska w Wojszkach + 
garaż OSP 

Wojszki 89 

25. Budynek Wielofunkcyjny Księżyno ul. Alberta 2; Księżyno 

26. 
Budynek gminny (mieszkanie 
komunalne, lokal użytkowy) w 
Lewickich 

Lewickie 4 

27. Świetlica wiejska w Rostołtach Rostołty 4B 

28. 
Budynek wielofunkcyjny (Filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej, lokale 
użytkowe) 

ul. Zambrowska 20B, Kleosin 
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29. Świetlica wiejska w Barankach Baranki 25 

30. Świetlica wiejska w Bielach 
+mieszkania komunalne 

Biele 21B 

31. Świetlica wiejska w Olmontach + 
mieszkania komunalne 

Olmonty 93 

32. Budynek gospodarczy w Koplanach Koplany 45/1 

33. Budynek gminny w Juchnowcu 
Dolnym  

ul. Słoneczna 19; Juchnowiec Dolny 

34. Świetlica wiejska w Hryniewiczach  Hryniewicze 30A 

35. Budynek gminny na terenie ośrodka 
wczasowego w Wojszkach 

dz. nr geod. 909/20, Wojszki 

36. Świetlica wiejska w Ignatkach ul. Wspólna 11 

37. Świetlica wiejska w Brończanach Brończany 25C 

38. Świetlica wiejska w Hołówkach 
Dużych 

Hołówki Duże 18 

39. Świetlica wiejska w Ignatkach 
Osiedlu + stadnina koni 

ul. Jeździecka 6; Ignatki Osiedle 

Transport w gminie 

Organizatorem transportu zbiorowego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 
na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego jest Zarząd Białostockiej 
Komunikacji Miejskiej  (w skrócie BKM). Jest to jednostka organizacyjna Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku, która pełni obowiązki organizatora i zleca 
wykonywanie zadań przewozowych trzem operatorom, którymi są miejskie spółki 
komunikacyjne. 

Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, BKM obsługuje następujące linie 
autobusowe: 3, 10, 22, 26, 104, 109, 112, 200, 201, 202. 

Wydatki roczne na komunikację miejską w roku 2021 – 3 284 972 zł. 

Gmina Juchnowiec Kościelny organizuje transport uczniów do Zespołu Szkół 
w Juchnowcu Kościelnym i do Szkoły Podstawowej w Kleosinie z ponad 
40 sołectw. Linie komunikacyjne obsługują cztery autobusy. 

Na terenie gminy funkcjonuje BiKeR czyli Białostocka Komunikacja Rowerowa. 
To alternatywny środek transportu, umożliwiający poruszanie się w kierunku 
miasta Białystok oraz po mieście. Jest dobrym uzupełnieniem komunikacji 
miejskiej funkcjonującej na obszarze gminy. Cały system rowerów miejskich 
składa się 58 stacji, 574 jednośladów standardowych, w tym 
50 rowerów standardowych wyposażonych w foteliki dla dzieci, 10 rowerów typu 
tandem oraz 
20 rowerów dziecięcych. Rowerzyści gminni mają do dyspozycji dwie stacje  
w Kleosinie 
i Ignatkach Osiedlu oraz 54 stacji w Białymstoku i dwie stacje w gminie 
Choroszcz. 
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Wydatki roczne na rower gminny BiKeR – 94 080 zł. 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych – 9 typu „S” (dysponujących samochodami) w Dorożkach, 
Hermanówce, Hołówkach Dużych, Koplanach, Lewickich, Juchnowcu Dolnym, 
Szerenosach, Wojszkach, Złotnikach oraz dwie jednostki typu „M” (bez 
samochodów) w Kleosinie i Czerewkach. 

Jednostki OSP Juchnowiec Dolny i OSP Lewickie włączone są do krajowego 
systemu ratowniczo - gaśniczego (KSRG). 

OSP dysponuje łącznie 12 samochodami – trzema typu lekkiego (o masie 
rzeczywistej poniżej 7,5 t), sześcioma typu średniego (o masie rzeczywistej 7,5- 
16 t) oraz trzema typu ciężkiego (o masie rzeczywistej powyżej 16 t). OSP 
Juchnowiec Dolny posiada trzy pojazdy, dwa OSP Złotniki, pozostałe OSP po 
jednym. 

Średnia wieku pojazdów to 26 lat. Najmłodszym jest Renault z OSP 
w Juchnowcu Dolnym z 2014 roku, a najstarszym Mercedes z OSP Szerenosy 
z 1984 r. 

Łącznie w jednostkach OSP (będących stowarzyszeniami) zrzeszonych jest 
309 strażaków, w tym 25 kobiet. Uprawnienia pozwalające brać bezpośredni 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych tj. spełnienie wymogów wiekowych (18-
65 lat), aktualne badania lekarskie i wymagane podstawowe przeszkolenie 
pożarnicze - posiada 88 strażaków. Przeszkolenie w zakresie uprawnień 
dowodzenia akcjami posiada 23 strażaków, w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy 33 strażaków. 

W roku 2021 na terenie gminy zanotowano łącznie 141 zdarzeń. 38 stanowiły 
pożary, 94 miejscowe zagrożenia i 9 alarmy fałszywe. 

Do zdarzeń najczęściej dysponowane są jednostki włączone do KSRG. OSP 
Lewickie brała udział w 38 akcjach (19 pożarach, 16 miejscowych zagrożeniach, 
3 alarmach fałszywych); OSP Juchnowiec Dolny w 29 zdarzeniach (11 pożarach 
i 18 miejscowych zagrożeniach). Jednostki naszej gminy dziesięciokrotnie 
uczestniczyły podczas działań na terenie gmin sąsiednich (7 razy na terenie gm. 
Zabłudów oraz 3 razy na terenie gm. Turośń Kościelna). Łącznie we wszystkich 
działaniach udział brało 675 strażaków. 

Wszystkie załogi OSP typu „S” posiadają podstawowy, indywidualny sprzęt 
ochrony osobistej (hełmy, kominiarki, ubranie specjalne, buty specjalne, 
rękawice specjalne). Sześć jednostek (Juchnowiec Dolny, Lewickie, Koplany, 
Złotniki, Hołówki Duże, Wojszki) posiada na swoim wyposażeniu sprzęt ochrony 
dróg oddechowych - aparaty powietrzne. 
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Samochody pożarnicze wyposażone są w podstawowy sprzęt ratowniczo - 
gaśniczy. Pięć jednostek wyposażonych jest w ratownicze zestawy narzędzi 
hydraulicznych – typu średniego Juchnowiec Dolny, Lewickie, Złotniki oraz typu 
lekkiego – Koplany i Wojszki. 

Strażacy z Juchnowca Dolnego, Lewickich, Złotnik, Koplan i Szerenos są 
przeszkoleni z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i posiadają 
profesjonalne zestawy do udzielania pierwszej pomocy tzw. zestawy PSP-R1 (z 
zestawami do prowadzenia tlenoterapii). 

OSP Juchnowiec Dolny, Lewickie, Koplany posiadają agregaty oddymiające. 
Cztery OSP (Juchnowiec Dolny, Lewickie, Koplany i Złotniki) wyposażone są 
w system selektywnego alarmowania jednostki (tj. syreny są włączane zdalnie ze 
stanowiska kierowania PSP w Białymstoku). Ponadto jednostki dysponują 
13 agregatami prądotwórczymi, 13 motopompami pływającymi, 19 pilarkami do 
drewna, 9 piłami tarczowymi do cięcia betonu i stali. 

W roku 2021 gmina i jednostki OSP pozyskały z różnych źródeł dotacje na 
doposażenie OSP na łączną kwotę 117 700 zł.: 

1) z MSWiA na KSRG (Juchnowiec Dolny, Lewickie)  - 7 700 zł. 

2) z MSWiA  (OSP Hermanówka)  - 5 000 zł. 

3) z MSWiA ze środków funduszu przeciwdziałania covid – 30 000 zł. 

4) z Urzędu Marszałkowskiego – 10 000 zł. 

5) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(Złotniki) – 25 000zł. 

6) ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku (Wojszki) – 40 000 zł. 

W roku 2021 najpoważniejszym zakupem była wymiana samochodu w OSP 
Wojszki. W miejsce przestarzałego samochodu Jelcz (z 1984 r.), jednostka 
zakupiła używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault (rok produkcji 
1995) za kwotę 105 tys. zł.  z tego gminne środki wyniosły 55 000 zł. 

Stale, wg potrzeb i wymaganych terminów dokonywano przeglądów i napraw 
samochodów, sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne), sprzętu 
hydraulicznego, agregatów prądotwórczych. Uzupełniono zużyte lub uszkodzone 
elementy wyposażenia ochrony osobistej strażaka oraz armatury wodnej 
i sprzętu ratowniczego. 

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na 
lata 2007 – 2032. 

Realizując ww. plan gmina prowadzi Bazę Azbestową. Stanowi ona ewidencję 
wyrobów zawierających azbest oraz wspiera mieszkańców w zakresie utylizacji 
azbestu. Dotacje udzielane są na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie 
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azbestu. W 2021 roku Gmina skorzystała z dofinansowania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na w/w cel w wysokości 8.161,20 zł. Azbest 
odebrano z 32 nieruchomości o łącznej ilości 75 ton. Na realizację zadania 
wydano łącznie kwotę 28.350,00 zł. 

Poza udzielonymi dotacjami, urząd gminy przyjmuje kolejne wnioski 
mieszkańców w trybie   ciągłego naboru. Po udzielonym dofinansowaniu wpłynęło 
19 nowych wniosków, które w miarę pozyskanych środków będą realizowane. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Juchnowiec Kościelny 
na lata 2016-2020. 

Od 2016 r istnieje zaktualizowana Gminna Ewidencja Zabytków oraz Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami. Wszystkie obiekty, wymienione w ewidencji, 
stanowią własność osób prywatnych lub prawnych. W 2021 r. przyznano dotację 
w wysokości 50.000 zł na wykonanie prac konserwatorskich  feretronu z ikonami 
Matki Bożej Ostrobramskiej i Św. Jerzego oraz ikony Matki Bożej Kazańskiej 
w Parafii Prawosławnej w Kożanach 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Juchnowiec Kościelny i planowanie przestrzenne. 

Studium jest kompleksowym, strategicznym instrumentem polityki 
przestrzennej, którą realizują władze gminy. Przedmiotem ustaleń studium są 
ogólne zasady działań o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy odnoszące 
się do wyznaczonych obszarów funkcjonalnych. Dokument ten stanowi bazę do 
podejmowania działań w sferze przestrzennej i gospodarczej (m.in. określa 
kierunki i zasady zmian zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego). Studium zawiera 
diagnozę stanu rozwoju połączoną z elegantami prognozy z podziałem na sfery: 
ekologiczno – przyrodniczą, kulturową, funkcjonalno – przestrzenną oraz 
demograficzno – społeczną i gospodarczą. Przedmiotowy dokument zawiera 
ustalenia dotyczące polityki przestrzennej gminy określonej przez wyznaczenie 
kierunków, zasad 
i zadań realizacji przekształceń. Ustalenia Studium są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

W 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 
było 8,8 % powierzchni gminy. 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny aktualnie obowiązujących. 

Lp. Nr uchwały data 
podjęcia w sprawie data publikacji 
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1.  XVIII/128/96   
19 
sierpnia 
1996r. 

uchwalenia zmian 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
mieszkaniowego w kol. 
Księżyno, gmina Juchnowiec 
Dolny o projektowanej 
nazwie osiedle Śródlesie 
w Hryniewiczach 

Dz.Urz.Woj. B-
stockiego 
Nr 29 poz. 100 
19.09.1996r. 

2.  XXIII/171/97   17 marca 
1997r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na terenie 
oznaczonym w ewidencji 
geodezyjnej 
Nr 28 w Stanisławowie 
gmina Juchnowiec Dolny 

Dz.Urz.Woj.B-
stockiego Nr 5, 
poz.21 z dnia 
26.03.1997r. 

3.  XXIX/204/97   
30 
październi
ka 1997r. 

zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Dolny 

Dz,Urz.Woj.Podl. 
Nr 23, poz.113 z dni 
29.11.2997r. 

4.  XI/95/99   
21 
październi
ka 1999r. 

zmiany miejscowego planu 
szczegółowego 
zagospodarowania 
przestrzennego zespołu wsi 
Kleosin, Horodniany, PGR 
Ignatki, Księżyno 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 40, poz.648 z 
dnia 7.12.1999r. 
(plan w części 
obowiązujący) 

5.  XI/96/99   
21 
październi
ka 1999r. 

zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny 

Dz.Urz.Wo.Podl. 
Nr 40, poz.649 z 
dnia 7.12.1999r. 

6.  XXIII/106/99   8 grudnia 
1999r. 

uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Juchnowiec Kościelny 
w obszarze działki nr 
geodezyjny 133/2 we wsi 
Solniczki 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 1, poz.7 z dnia 
10.01.2000r. 

7.  XXVIII/234/01
   

21 
sierpnia 
2001r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
wyodrębnionych zespołów 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z towarzyszącymi usługami 
w Ignatkach gmina 
Juchnowiec Kościelny 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 36, poz.640 z 
dnia 11.09.2001r. 

8.  XXIX/251/01   
21 
listopada 
2001r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
wyodrębnionych zespołów 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 59, poz.1030 z 
dnia 26.11.2001r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 25

http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_128_96.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_171_97.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_204_97.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_95_99.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_96_99.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_106_99.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_234_01.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_251_01.pdf


zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z towarzyszącymi usługami 
w Ignatkach gmina 
Juchnowiec Kościelny 

9.  XXXII/289/02 
  

18 
kwietnia 
2002r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
wyodrębnionych zespołów 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z towarzyszącymi usługami 
w Ignatkach gmina 
Juchnowiec Kościelny 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 19, poz.510 z 
dnia 31.05.2002r. 

10
. 

 XXXII/291/02 
  

18 
kwietnia 
2002r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego na cz. 
obszaru wsi Olmonty. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 19, poz.512 z 
dnia 31.05.2002r. 

11
. 

 XXXIII/302/02
   

28 
czerwca 
2002r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego na cz. 
obszaru wsi Czerewki. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 36, poz.904 z 
dnia 7.08.2002r. 

12
.  IV/29/03   14 marca 

2003r. 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 27, poz.691 z 
dnia 21.03.2003r. 

13
.  IV/30/03   14 marca 

2003r. 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 27, poz.692 z 
dnia 21.03.2003r. 

14
.  IV/31/03   14 marca 

2003r. 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 27, poz.693 z 
dnia 21.03.2003r. 

15
.  IV/32/03   14 marca 

2003r. 

miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego na cz. 
obszaru wsi: Solniczki. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 27, poz.694 z 
dnia 21.03.2003r. 

16
.  IV/33/03   14 marca 

2003r. 

zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 27, poz.695 z 
dnia 21.03.2003r. 

17
.  IV/34/03   14 marca 

2003r. 

zmiany uchwały Nr 
XIII/106/99 Rady Gminy 
w Juchnowcu Kościelnym 
z dnia 8 grudnia 1999r. dot. 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze 
działki nr geodezyjny 133/2-
73 we wsi Solniczki. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 27, poz.696 z 
dnia 21.03.2003r. 

18
.  XVII/140/04   

28 
września 
2004r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części 
miejscowości Ignatki Osiedle, 
obręb geodezyjny kol. 
Księżyno w gminie 

Dz.Urz.Woj.Podl 
Nr 155, poz.2059 z 
dnia 12.10.2004r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 26

http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_289_02.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_291_02.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_302_02.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_29_03.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_30_03.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_31_03.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_32_03.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_33_03.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/var/resources/14/26/57/uchwala_nr_34_03.pdf
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/uchw_r/uchw_rady/uchw_140.htm


Juchnowiec Kościelny, pow. 
białostocki woj. podlaskie. 

19
. 

 XIX/174/2004
   

29 
grudnia 
2004r. 

zmiany uchwały Nr 
XVII/140/04 Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny z dnia 
28 września 2004r. 
dotyczącej miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
i wielorodzinnej 
z towarzyszącymi usługami 
w części miejscowości 
„Ignatki Osiedle”, obręb 
Kolonia Księżyno w Gminie 
Juchnowiec Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 13, poz.198 z 
dnia 17.01.2005r. 

20
.  XXI/208/05   31 marca 

2005r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny, część 
obrębu geodezyjnego 
Koplany Folwark. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 112, poz.1350 z 
dnia 12.05.2005r. 

21
.  XXI/210/05   31 mara 

2005r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny, część 
obrębu geodezyjnego 
Juchnowiec Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 112, poz.1352 z 
dnia 12.05.2005r. 

22
.  XXI/213/05   31 marca 

2005r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny, część 
obrębu geodezyjnego 
Juchnowiec Dolny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 114, poz.1370 z 
dnia 17.05.2005r. 

23
.  XXI/214/05   31 marca 

2005r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny, część 
obrębu geodezyjnego 
Solniczki. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 114, poz.1371 z 
dnia 17.05.2005r. 

24
.  XXI/216/05   31 marca 

2005r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny, część 
obrębu geodezyjnego 
Księżyno Kolonia. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 114, poz.1373 z 
dnia 17.05.2005r. 

25
.  XXII/225/05   20 maja 

2005r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Lewickie, gmina Juchnowiec 
Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 160, poz.1838 z 
dnia 30.06.2005r. 

26  XXII/226/05   20 maja uchwalenia miejscowego Dz.Urz.Woj.Podl. 
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. 2005r. planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Solniczki, gmina Juchnowiec 
Kościelny. 

Nr 153, poz.1787 z 
dnia 24.06.2005r. 

27
.  XXII/227/05   20 maja 

2005r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Hołówki Małe, gmina 
Juchnowiec Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 153, poz.1788 z 
dnia 24.06.2005r. 

28
.  XXIII/235/05   

28 
czerwca 
2005r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Juchnowiec Dolny, gmina 
Juchnowiec Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 173, poz.2005 z 
dnia 19.07.2005r. 

29
.  XXIV/248/05   

22 
września 
2005r. 

zmiany uchwały Nr 
XXIII/235/05 Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny z dnia 
28 czerwca 2005r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Juchnowiec Dolny, gmina 
Juchnowiec Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 215, poz.2433 z 
dnia 8.10.2005r. 

30
.  XXIV/249/05   

22 
września 
2005r. 

zmiany uchwały Nr 
XXIII/225/05 Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny z dnia 
20 maja 2005r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Lewickie, gmina Juchnowiec 
Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 215, poz.2434 z 
dnia 8.10.2005r. 

31
.  XXVI/262/05   

29 
listopada 
2005r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Olmonty, gmina Juchnowiec 
Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 7, poz.81 z dnia 
6.01.2006r. 

32
.  XXIX/291/06   16 marca 

2006r. 

zmiany uchwały Nr 
XXVI/262/05 Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny z dnia 
29 listopada 2005 r. 
w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Olmonty, gmina Juchnowiec 
Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 102, poz.1000 z 
dnia 12.04.2006r. 

33
.  XXI/143/08   

30 
kwietnia 
2008r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w części 
dotyczącej wsi Wojszki 
gmina Juchnowiec Kościelny. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 138, poz.1371 z 
dnia 10.06.2008r. 

34
.  VI/37/11   10 maja 

2011r. 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 168, poz.1983 z 
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przestrzennego części wsi 
Olmonty-obszar planistyczny 
Olmonty Wschód. 

dnia 24.06.2011r. 

35
.  VI/38/11   10 maja 

2011r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Olmonty (obszar 
planistyczny Olmonty 
Zachód). 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 165, poz.1938 z 
dnia 17.06.2011r. 

36
.  VIII/70/11   1 sierpnia 

2011r. 

zmiany uchwały Nr VI/37/11 
Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny z dnia 10 maja 
2011r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Olmonty-obszar planistyczny 
Olmonty Wschód. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
Nr 217, poz.2590 z 
dnia 1.09.2011r. 

37
.  XII/115/11   

28 
grudnia 
2011r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Księżyno (dz. Nr geodezyjny 
618,619,620,624,625,627,6
28). 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.544 z dnia 
6.02.2012r. 

38
. 

 XVI/149/2012
   

5 czerwca 
2012r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Ignatki-Osiedle (obszar 
planistyczny Ignatki Osiedle 
- Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji). 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.1910 z dnia 
28.06.2012r. 

39
. 

 XVII/172/201
2   

26 lipca 
2012r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Olmonty-obszar planistyczny 
Olmonty Izabelin. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.2388 z dnia 
28.08.2012r. 

40
. 

 XXV/287/2013
   

18 
kwietnia 
2013r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Kleosin - obszar planistyczny 
Kleosin. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.1912 z dnia 
13.05.2014r. 

41
. 

 XXXIV/375/20
14   

13 marca 
2014r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Ignatki (obszar planistyczny 
Ignatki wieś - wschód). 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.1223 z dnia 
24.03.2014r. 

42
. XXXVIII/438/2014 15 lipca 

2014r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Hryniewicze - obszar 
planistyczny Hryniewicze 
Wieś. 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.2883 z dnia 
13.08.2014r. 

43 XL/449/2014 16 miejscowego planu Dz.Urz.Woj.Podl. 
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. września 
2014 r. 

zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Lewickie i Lewickie Kolonia – 
obszar planistyczny 
„Lewickie produkcja”. 

poz.3373 
z dnia 13.10.2014r. 

44
. XXV/229/2017 

30 
stycznia 
2017 r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Ignatki (obszar planistyczny 
Ignatki – Przemysł). 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.816 
z dnia 27.02.2017r. 

45
. 

XXXIII/305/201
7 

11 
grudnia 
2017 r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Księżyno, Horodniany 
i Kleosin (obszar 
planistyczny Horodniany 
Wschód). 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.4697 
z dnia 19.12.2018r. 

46
. XLII/382/2018 

27 
sierpnia 
2018 r. 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny części 
wsi Ignatki (obszar 
planistyczny Ignatki Wieś – 
Wschód). 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.3551 
z dnia 04.09.2018r. 

47
. XLII/383/2018 

27 
sierpnia 
2018 r. 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Juchnowiec Kościelny, części 
wsi Kolonia Koplany (obręb 
geodezyjny Koplany 
Folwark). 

Dz.Urz.Woj.Podl. 
poz.3552 
z dnia 04.09.2018r. 

48
. V/84/2019 14 marca  

2019 r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części 
obrębu geodezyjnego 
Koplany (obszar planistyczny 
Koplany Produkcja) 

Dz. Urz. Woj. Podl. z 
dnia 22 marca 2019 
r., poz. 1618 

49 XX/248/2020 
30 
paździer-
nika 
2020r. 

W sprawie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Ignatki ( obszar planistyczny 
Ignatki – Przemysł ) 

Dz.Urz. Woj.Podl. z 
dnia 09 
listopada2020r., 
poz.4705 

W 2021 roku nie prowadzono procedur planistycznych dotyczących uchwalenia 
lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość 
nieruchomości wzrasta, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę 
nieruchomość, gmina, pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, 
określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. 
W związku z tym analizowane są akty notarialne wpływające do urzędu gminy. 
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W 2021 r. przeanalizowano 583 akty notarialne pod kątem zaistnienia 
przesłanek zawartych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tj. możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego 
w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Na podstawie szczegółowych analiz 
wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą ustalenia w/w opłaty na łączną 
kwotę 2 273,7 zł.  

W 2021 r. wydano 51 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Inwestycje te dotyczyły budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowych, sieci elektroenergetycznych, sieci gazociągowych, budowy ulic 
oraz oświetlenia ulicznego. 

W 2021 r. wydano 215 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 144 decyzji 
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 4 decyzje dotyczące 
zabudowy usługowej, 44 decyzje dotyczące zabudowy zagrodowej oraz 3 decyzję 
dotyczące innej zabudowy. W 18 sprawach odmówiono wydania decyzji 
o warunkach zabudowy. Ponadto umorzono pięć postępowań 
w sprawie ustalania warunków zabudowy oraz przeniesiono 41 decyzji zgodnie 
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W 2021 r. wydano 850 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji oraz 39 wypisów 
i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Gospodarka nieruchomościami 

W 2021 r. do mienia Gminy Juchnowiec Kościelny zakupiono piętnaście działek, 
położonych w obrębach: Olmonty, Księżyno Kolonia, Brończany, Juchnowiec 
Dolny, Wolka, Rumejki z przeznaczeniem na cel publiczny oraz realizację zadań 
własnych gminy, za łączną kwotę 132 973,71 zł. Sprzedano trzy działki położone 
w obrębach: Simuny i Koplany Folwark za łączną kwotę 427 917,48 zł. 

Pod drogi publiczne, z mocy prawa na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, 
w wyniku podziałów nieruchomości dokonywanych na wnioski właścicieli, zgodnie 
z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, przeszło dwanaście działek ewidencyjnych o łącznej 
powierzchni 0,5527 ha, położonych w obrębach ewidencyjnych: Olmonty, 
Ignatki, Kleosin. 

Na podstawie decyzji, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, tzw. „specustawą”na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, z mocy 
prawa nie przeszły żadne działki. 

W wyniku uzgodnienia między właścicielami a Wójtem Gminy ustalono 
i wypłacono odszkodowania za osiem działek ewidencyjnych o łącznej 
powierzchni 0,4488 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym  Olmonty, Księżyno 
Kolonia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 31



Wypłacono również odszkodowania, ustalone decyzjami administracyjnymi 
Starosty Powiatu Białostockiego bądź Wojewody Podlaskiego, za 14 działek 
ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,1547 ha, położonych w obrębach 
ewidencyjnych: Olmonty, Hryniewicze, Stanisławowo, Księżyno Kolonia, Kleosin, 
Księżyno. 

W 2021 r. łączna kwota odszkodowań wypłacona za nieruchomości przejęte na 
własność Gminy Juchnowiec Kościelny pod drogi publiczne wyniosła 
230 559,60 zł. 

W 2021 r. wydano 100 decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową 
urządzeń infrastruktury (naliczono do zapłaty 353 209,04 zł.) oraz 57 decyzji 
ustalających opłaty adiacenckiej z tytułu podziału (naliczono do zapłaty 
360 612,90 zł.), 101 decyzji zatwierdzających podział działek oraz 
209 zawiadomień o nadaniu numeracji budynków. 

Przyjęto i przeanalizowano 295 wniosków – zgłoszeń od osób fizycznych na 
wycinkę drzew. W wyniku prowadzonych postępowań na mocy ustawy o ochronie 
przyrody wydano 24 decyzje zezwalające na wycinkę drzew osobom prawnym. 

Ochrona środowiska 

Na terenie gminy istnieje szczególnie uciążliwy dla środowiska Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, w tym składowisko odpadów 
komunalnych. W 2020 roku nie stwierdzono pożarów wysypisk. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy 
gmina kontynuowała następujące działania: 

- dotowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja 
w wysokości 75 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale 
nie więcej niż 6.000 zł. Dotacja cykliczna, wnioski przyjmowane są 
w nieprzekraczalnym terminie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku. 
Zgłoszenie gotowości do odbioru musi zostać złożone w Urzędzie Gminy do 
31 października danego roku.  

- W 2021 r. Gmina dotowała 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Koszt 
całkowity działania – 12.000 zł, 

- dotowanie zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających 
azbest – dotacja w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie przez 
Gminę Juchnowiec Kościelny prac polegających na demontażu, transporcie 
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Nabór ciągły, realizacja 
zadania następuje w momencie uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 
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- dotowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej – dotacja 
w wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów na budowę 
przyłącza kanalizacyjnego, lecz nie więcej niż 6000 zł. Nabór ciągły, 
pierwszeństwo w zakresie przyznania dotacji w danym roku mają 
wnioskodawcy na budynki zlokalizowane w miejscowości, w której aktualnie 
realizowana jest inwestycja sieci kanalizacyjnej. Wnioski o dotację dla 
budynków zlokalizowanych  w miejscowościach, w których sieć kanalizacji 
sanitarnej została już zrealizowana w latach ubiegłych rozpatrywane są w IV 
kwartale roku. W 2021 r. do urzędu gminy wpłynęło 10 wniosków o dotację.  

Koszt dofinansowania – 35.395,00 zł. 

Opłata za usługi wodne 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne, która wprowadziła obowiązek uiszczania opłat za usługi 
wodne.  

Zgodnie z treścią art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy „Opłatę za usługi wodne 
uiszcza się także za: 

1) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na 
nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów 
budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie 
tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości 
z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy 
kanalizacji otwartej lub zamkniętej”. 

Wobec tego wszystkie nieruchomości zlokalizowane w gminie Juchnowiec 
Kościelny o powierzchni przekraczającej 3500 m2 poddano analizie pod kątem 
spełnienia warunków koniecznych do naliczenia przedmiotowej opłaty. W wyniku 
przeprowadzonej analizy w 2021 r. wydano 111 informacji,  93 decyzji (z czego 
13 umarzających) nakładających obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej. Łączna naliczona kwota wyniosła 92.834,00 zł.   

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

Od dnia 1 lipca 2021 r., ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie 
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 
ustaw, utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Tym samym, 
nałożono na gminę kolejne nowe zadanie, związane z prowadzeniem 
przedmiotowej ewidencji. Do dnia 31 grudnia wprowadzono do ewidencji dane 
i informacje zawarte w 173 deklaracjach, które właściciele nieruchomości złożyli 
w tut. Urzędzie. 

Edukacja 

W gminie na dzień 31 grudnia 2021 roku funkcjonowały trzy szkoły 
podstawowe oraz trzy przedszkola gminne, w tym dwa w zespołach szkół. 
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We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 
1395 uczniów. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 21 osób. 
Najmniejszy oddział był w Zespole Szkół w Księżynie  i liczył 14 uczniów. 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego – języka 
angielskiego, którego uczą się wszyscy uczniowie od klasy I oraz dodatkowego 
języka obcego. Języka niemieckiego uczyło się 320 uczniów i języka rosyjskiego 
99 uczniów oraz języka francuskiego 36 uczniów. 

W poszczególnych szkołach według stanu na 30.09.2021r. zatrudnionych było 
164 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 18 nauczycieli w niepełnym 
wymiarze. Według stopnia awansu zawodowego w szkołach pracowało, 
5 nauczycieli stażystów, 22 nauczycieli kontraktowych, 24 nauczycieli 
mianowanych, 131 nauczycieli dyplomowanych.  Ponadto w Przedszkolu 
w Kleosinie zatrudniono 21 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 5 nauczycieli 
w wymiarze niepełnym. Według stopnia awansu zawodowego w przedszkolu 
pracowało 2 stażystów, 12 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczyciel mianowany 
oraz 10 nauczycieli dyplomowanych. 

W 2021 r. szkołę podstawową ukończyło 141 ośmioklasistów, w tym 
70 uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie, 25 uczniów 
w Szkole Podstawowej w Księżynie  oraz 46 uczniów w Szkole Podstawowej 
w Juchnowcu Górnym. Do kolejnej klasy szkoły podstawowej nie otrzymało 
promocji 5 uczniów, w tym czterech uczniów z edukacji wczesnoszkolnej oraz 
jeden uczeń z powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów z poziomu 
IV-VIII. 

Zdawalność egzaminów ósmoklasisty w trzech szkołach podstawowych 
wynosiła 100 %. Gmina Juchnowiec Kościelny w 2021 r. W tym roku wyników 
z egzaminu ośmioklasisty nie można porównać pomiędzy gminami, gdyż wyniki 
gmin miejskich zostały podane z podziałem na miasto i teren wiejski. 

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 r. przyznał stypendia za wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe 10 uczniom w wysokości 250 zł. miesięcznie. 
Stypendia  zostały przyznane na okres 10 miesięcy, poczynając od września 
2021 r. 

Środkami transportu publicznego organizowanymi przez gminę, do szkoły 
dojeżdżało 356 uczniów, stanowiło 26 % wszystkich uczniów. Pozostali uczniowie 
docierali do szkół we własnym zakresie gdyż odległość z miejsca zamieszkania 
do szkoły nie przekraczała 3 km w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km 
w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

Do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej od stycznia 
do sierpnia w 2021 roku uczęszczało 607dzieci, w tym do: 

- Przedszkola w Kleosinie – 292 dzieci, 
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- Przedszkola w Zespole Szkół w Księżynie – 150 dzieci, 

- Przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu 
Górnym – 143 dzieci, 

- Odział przedszkolny  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie- 
25 dzieci. 

Do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej uczęszczały 
dzieci z następujących roczników: 

- 2018 (2 latki ) - 3 dzieci 

- 2017 (3 latki) - 122 dzieci 

- 2016 (4 latki) - 149 dzieci 

- 2015 (5 latki) - 173 dzieci 

- 2014 (6 latki) - 160 dzieci 

Od września do grudnia w 2021 r. do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej uczęszczało 627 dzieci, w tym do: 

- Przedszkola w Kleosinie – 290 dzieci, 

- Przedszkola w Zespole Szkół w Księżynie – 150 dzieci, 

- Przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu 
Górnym – 143 dzieci, 

- Odział przedszkolny  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie- 
44 dzieci. 

Do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej uczęszczały 
dzieci z następujących roczników: 

- 2018 (3 latki ) - 140 dzieci 

- 2017 (4 latki) - 144 dzieci 

- 2016 (5 latki) - 160 dzieci 

- 2015 (6 latki) - 179 dzieci 

- 2014 (7 latki) – 4 dzieci 

W 2021 r. zapewniono miejsce w przedszkolu wszystkim dzieciom zgłoszonym 
w procesie rekrutacji. 

Do przedszkoli na terenie innych gmin w okresie od września do grudnia 
2021 r.  uczęszczało  miesięcznie przeciętnie 163 dzieci zamieszkałych na terenie 
gminy Juchnowiec Kościelny, w tym do przedszkoli publicznych na terenie 
gminy: 

- Białystok – przeciętnie 28 dzieci ( refundacja dotacji w wysokości 874,86 zł 
miesięcznie na jedno dziecko), 
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- Turośń Kościelna – przeciętnie 3 dzieci ( refundacja dotacji w wysokości 
773,51 zł miesięcznie 
na jedno dziecko), 

- Choroszcz – 1 dziecko ( refundacja dotacji w wysokości 963,66 zł 
miesięcznie na jedno dziecko), 

natomiast do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy: 

- Białystok – przeciętnie 128 dzieci ( refundacja dotacji w wysokości 
605,25 zł miesięcznie na jedno dziecko), 

- Turośń Kościelna – przeciętnie  3 dzieci ( refundacja dotacji w wysokości 
312,26 zł miesięcznie na jedno dziecko), 

W gminie funkcjonowały dwa niepubliczne żłobki, które dysponują 
56 miejscami, a średnia liczba zapisanych dzieci wynosiła 45. Funkcjonują także 
dwa kluby dziecięce dysponujące 30 miejscami. 

Wydatki na poszczególne szkoły i przedszkola z budżetu gminy kształtowały 
się następująco: 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie – 9.484.546,95 zł, w tym 
projekt „Erasmus+” 5.483,80 zł. 

- Zespół Szkół w Księżynie – 4.657.331,81 zł, w tym: przedszkole 
1.028.718,69 zł. 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym – 
7.845.408,35 zł, w tym: Projekt Omnibus 452.824,70 zł.; przedszkole 
1.148.908,67 zł.;   projekt „Kasztanowe Przedszkole” 234.193,19 zł. 

- Przedszkole w Kleosinie – 3.298.013,60 zł. 

Wydatki gminy ogółem na oświatę (dział 801) wynosiły 21.803.077,34 zł, 
z czego 13.878.784,00 zł (63,66 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, 
przekazanej z budżetu państwa, 145.890,74 zł (0,67%) z dotacji na realizację 
zadań zleconych, 458.216,78 zł (2,10%) 
z dotacji na realizację własnych zadań bieżących oraz 2.773.074,66 zł (12,72%) 
z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich. 

Wydatki budżetowe w szkołach w Gminie Juchnowiec Kościelny w przeliczeniu 
na 1 ucznia (bez dzieci w przedszkolu, w punkcie przedszkolnym, oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach) w 2021 r. 

Nazwa Szkoły 
Lp Wyszczególnienie Szkoła 

Podstawowa 
w Kleosinie 

Zespół Szkół 
w Juchnowcu 

Górnym 
Zespół Szkół 
w Księżynie Ogółem 

1 Liczba uczniów  716 383 258 1.357 
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(średnioroczna) 

2 Wydatki ogółem 
w szkołach 9.103.338,33 6.257.907,48 3.768.903,39 19.130.149,20 

3 
Kwota wydatków 
w przeliczeniu na 
1 ucznia 

12.714,16 16.339,18 14.608,15 14.097,38 

Promocja gminy 

Na promocję gminy w 2021r. zaplanowano kwotę 160 208,00 zł. W ramach 
wydatków zrealizowano m.in.: 

- zakup usług, zakup materiałów oraz wyposażenia w tym: zakup kwiatów 
i zniczy na uroczystości, zakup medali i nagród najzdolniejszym uczniom szkół 
podstawowych, zakup kart podarunkowych laureatom nagród, zakup 
materiałów reklamowych, to wydatki na łączną kwotę 29.634,48 zł 

- wydatek w kwocie 10.000 zł to składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania 
Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100% 

Sprawy obywatelskie 

W 2021 r. do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęły następujące 
skargi: 

- skarga dotycząca naruszenia prawa materialnego części zapisów Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Juchnowiec 
Kościelny przyjętego uchwałą Nr XXXIV/324/06 Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny z dnia 24 sierpnia 200r. skierowana przez Prokuraturę Rejonową 
w Białymstoku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku – 
WSA stwierdził nieważność zaskarżonych zapisów regulaminu, 

- skarga na uchwałę Nr XVI/105/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 
21 grudnia 2007r. w sprawie opłaty adiacenckiej ze względu na wzrost wartości 
nieruchomości powstałej w wyniku podziału skierowana przez skarżącego do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku – WSA odrzucił skargę, 

- skarga na nienależytą opiekę opiekuna i kierowcy autobusu szkolnego podczas 
odwozu dziecka ze szkoły do domu – przedstawione zarzuty nie potwierdziły 
się o czym . poinformowano skarżącego, 

- skarga na działalność Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie odmowy  
zamontowania progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości 
Lewickie – skarga została rozpatrzona przez radę jako skarga bezzasadna, 

- skarga na Radę Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie odmowy  
zamontowania progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości 
Lewickie skierowana do Wojewody Podlaskiego – przesłano wyjaśnienia 
w przedmiotowej sprawie Wojewodzie  – do Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 
do chwili obecnej nie wpłynęło rozstrzygnięcie w zakresie rozpatrzenia skargi, 
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- skarga na uchwałę Nr XXX/343/2021 Radę Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 
27 września 2021r w sprawie rozpatrzenia skargi - w zakresie odmowy 
zamontowania progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości 
Lewickie skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku – WSA odrzucił skargę, 

- skarga na wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie 
dotycząca  pozbawienia ucznia możliwości nauki w szkole - skargę przekazano 
według właściwości dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kleosinie, 

- skarga na pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu 
Kościelnym 
w zakresie naruszenia praw osobistych skarżącego - skargę przekazano według 
właściwości Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu 
Kościelnym 

W 2021 roku do urzędu wpłynęło 12 wniosków dotyczących aktualnych 
problemów gminy. 

- wniosek  o zapewnienie dostępności osobom głuchym i słabosłyszącym - 
poinformowano wnioskodawcę ze na chwilę obecną urząd  nie jest w stanie 
spełnić wszystkich wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, 

- wniosek o odwodnienie drogi w Janowiczach -  poinformowano wnioskodawcę, 
że  prace mające na celu skuteczne zagospodarowanie wód opadowych z pasa 
drogi gminnej zostaną wykonane. 

- wniosek o zagospodarowanie działki nr 347 obręb Złotniki m.in. poprzez 
dokonanie podziału działki na działki budowlane i ich sprzedaży lub 
wybudowania elektrowni słonecznej - poinformowano wnioskodawcę, o stanie 
prawnym działki oraz braku możliwości podziału na działki budowlane jak 
i wybudowania elektrowni słonecznej 

- wniosek o rewitalizację zbiornika wodnego w Złotnikach zlokalizowanego na 
działce stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny - poinformowano 
wnioskodawcę, że realizacja zadania będzie możliwa z chwilą pozyskania 
środków finansowych zewnętrznych, 

- wniosek o montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP 
w Złotnikach -poinformowano wnioskodawcę, że realizacja wniosku zostanie 
rozważona z chwilą możliwości pozyskania  zewnętrznych środków 
finansowych, 

- cztery wnioski o utwardzenie drogi prowadzącej do miejscowości Niewodnica 
Nargilewska – Kolonia - poinformowano wnioskodawców, że wnioski zostaną 
przedstawione do projektu budżetu na 2022r. , którą ostateczną wersję 
budżetu zatwierdzi Rada Gminy Juchnowiec Kościelny, 
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- wniosek o utwardzenie ul. Zacisze w Ignatkach i pomoc poprzez wbudowane 
materiału zakupionego przez mieszkańców - poinformowano wnioskodawców, 
że gmina wyraża zgodę na zakup materiału oraz udzieli pomocy przy 
wbudowaniu zakupionego materiału, 

- wniosek o wykonanie utwardzenia i wyrównania nawierzchni drogi gminnej na 
odcinku Ogrodniczki -  Janowicze - poinformowano wnioskodawców, że droga 
utrzymywana jest w ramach bieżącego utrzymania dróg w miarę posiadanych 
środków finansowych i sprzętowych, 

- wniosek o rozbudowę sieci wodnociągowej na działkach położonych w obrębie 
Brończany - poinformowano wnioskodawcę, iż zaplanowano rozbudowę sieci 
wodociągowej w Brończanach, w ramach złożonego wniosku z programu Polski 
Ład i po uzyskaniu promesy inwestycyjnej gmina przeprowadzi postepowanie 
o udzielenie zamówienia celem wykonania inwestycji. 

Sprawy administracyjne 

W 2021 r. decyzje wydawano w ustawowym terminie. Ilość wydanych decyzji  
przedstawia się następująco: 

- o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego - 9, 

- o zmianie imion i nazwisk – 1, 

- wymiarowe podatków – 12 951 szt. 

- zmieniające wymiar podatku – 961 szt. 

- akcyza – 451 szt. 

- umorzenia – 22 szt. 

- ulgi – 4 szt. 

- zwrot nadpłaty (łączne zobowiązanie pieniężne) –  30 szt. 

- zwrot nadpłaty (podatek od osób prawnych)  – 0 szt. 

- zwrot nadpłaty (podatek od środków transportowych)  – 3 szt. 

- wymiar podatku od środków transportowych –  10 szt. 

- umorzenie i rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 2 szt. 

- rozłożenie na raty i umorzenie opłaty planistycznej –  1 szt. 

- umorzenie opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków –  0 szt. 

- umorzenie opłat za opłaty komunalne (wywóz nieczystości ) – 14 szt. 

- rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w opłacie adiacenckiej –  10 szt. 

- porozumienie w sprawie rozłożenia na raty opłat za umieszczenie urządzeń 
w pasie drogi powiat. i drogi woj., opłat za pobór wody i ścieków oraz czynszu 
dzierżawnego – 2 szt. 
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- zezwolenia na sprzedaż alkoholu –  43 szt. 

- wygaszenie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 szt. 

- zmiana zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –  4 szt. 

- umorzenie kary pieniężnej (decyzja negatywna) – 1 szt. 

- w sprawie lokalizacji urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 
146 szt., 

- w sprawie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym – 66 szt., 

- w sprawie w sprawie umieszczenia urządzeń nie związanych 
z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 79 szt. 

- wymiarowe podatków – 12 044 szt. 

- zmieniające wymiar podatku – 988 szt. 

- akcyza – 445 szt. 

- umorzenia – 60 szt. 

- ulgi – 1 szt. 

- zwrot nadpłaty (łączne zobowiązanie pieniężne) –  17 szt. 

- zwrot nadpłaty (podatek od osób prawnych)  – 0 szt. 

- zwrot nadpłaty (podatek od środków transportowych)  – 2 szt. 

- wymiar podatku od środków transportowych – 7 szt. 

- umorzenie i rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 0 szt. 

- rozłożenie na raty i umorzenie opłaty planistycznej – 1 szt. 

- umorzenie opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków – 0 szt. 

- umorzenie opłat za opłaty komunalne (wywóz nieczystości ) – 6 szt. 

- rozłożenie na raty zaległości w opłacie adiacenckiej – 3 szt. 

- porozumienie w sprawie rozłożenia na raty opłat za umieszczenie urządzeń 
w pasie drogi powiat. i drogi woj., opłat za pobór wody i ścieków oraz czynszu 
dzierżawnego – 2 szt. 

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26 szt. 

- wygaszenie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 szt. 

- zmiana zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 szt. 

- o warunkach zabudowy - 215 szt. 

- umorzenie postępowania w sprawie ustalania warunków zabudowy – 5 szt. 

- przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 41 szt. 
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- odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy – 18 szt. 

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 51 szt. 

- ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego budową urządzeń infrastruktury – 100 szt. 

- ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału – 57 szt. 

- decyzje zatwierdzające podział działek – 101 szt. 

- decyzje naliczające opłaty planistyczne – 1 szt. 

- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 1 szt. 

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 12 szt. 

- decyzje nakładające kary pieniężne za nieterminowe składanie sprawozdań 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych – 2 szt., 

- decyzje naliczające opłaty wodne – 93 szt. (w tym 13 umarzających), 

- decyzje zezwalające na wycinkę drzew osobom prawnym - 24 szt. 

Wykonanie uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 

W 2021 r. na 13 sesjach Rady Gminy Juchnowiec Kościelny podjęto 
115 uchwał. Zakres uchwał i sposób ich realizacji przedstawia poniższa tabela. 

L.p. Numer uchwały Tytuł uchwały 
Sposób 

realizacji/wykonania 
uchwały 

1. 
XXIII/274/2021 
z dnia 29 stycznia 
2021r. 

 w sprawie niewyrażenia 
zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego na 
2022 r. 

nie wyrażono zgody na 
wyodrębnienie fundusz 
sołecki na 2022 r. 

2. 
 XXIII/275/2021z 
dnia 29 stycznia 
2021r.   

w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół i 
przedszkoli dla których 
organem prowadzącym jest 
gmina Juchnowiec Kościelny 
ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie nauczycieli, 
pobieranych przez uczelnie 
oraz form kształcenia, na 
które dofinansowanie jest 
przyznawane 

w budżecie na 2021 r. 
wyodrębniono środki na 
dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w 
wysokości 0,8% 
planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli oraz ustalono 
plan dofinansowania i 
maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za 
kształcenie 

3. 
Nr XXIII/276/2021 
z dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

uznano za bezzasadny 
wniosek w sprawie pomocy w 
uzyskaniu dostępu do drogi 
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publicznej w m. Hryniewicze 

4. 
XXIII/277/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

uznano za zasadny wniosek 
w sprawie zagospodarowania 
wód opadowych z pasa drogi 
gminnej oraz z przepustu 
znajdującego się pod drogą 
gminną we wsi Janowicze 

5. 
XXIII/278/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Uznano za bezzasadną 
petycję w sprawie zniesienia 
na terenie gminy Juchnowiec 
Kościelny wszelkich 
wprowadzonych obostrzeń 
związanych z tzw. „pandemią 
koronawirusa” 

6. 
XXIII/279/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Uznano za bezzasadną 
petycję o podjęcie uchwały w 
sprawie niedopuszczalnych 
działań zachęcających do 
jakiejkolwiek formy 
segregacji mieszkańców 
gminy Juchnowiec Kościelny 
oraz wymuszenia podjęcia 
działań przez rząd RP w 
sprawie uzyskania pisemnej 
gwarancji ze strony 
producentów szczepionek, że 
w przypadku jakichkolwiek 
powikłań są oni gotowi 
przyjąć i ponieść wszelkie 
koszta prawne i finansowe 
wystąpienia niepożądanych 
odczynów poszczepiennych  

7. 
XXIII/280/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie przystąpienia 
Gminy Juchnowiec Kościelny 
do realizacji programu 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 
2021” 

przystąpiono do programu 

8. 
XXIII/281/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy dotychczas 
nieoznaczonej we wsi 
Olmonty, gmina Juchnowiec 
Kościelny 

nadano nazwę ulicy 
Pozytywnej w miejscowości 
Olmonty 

9. 
XXIII/282/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

W sprawie przyjęcia 
gminnego programu 
osłonowego w zakresie 
zmniejszenia wydatków 
mieszkańców Gminy 
Juchnowiec Kościelny z 
tytułu opłat za odbiór za 
odbiór segregowanych 
odpadów komunalnych 

przyjęto program osłonowy, 
którego realizatorem jest  
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Juchnowcu 
Kościelnym 
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10. 
XXIII/283/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Juchnowiec 
Kościelny 

określono termin wnoszenia 
opłaty przez właścicieli 
nieruchomości, na których 
znajdują się domki 
letniskowe lub inne 
nieruchomości 
wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
tj do 10.03 lub w ciągu 14 
dni od dnia powstania 
obowiązku zapłaty 

11. 
XXIII/284/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym 

wyrażono zgodę na 
dzierżawę części dz. nr 31/1 
obręb Kleosin na okres 30 lat 

12. 
XXIII/285/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntu w 
trybie bezprzetargowym 

wyrażono zgodę na 
dzierżawę gruntu w m. 
Hołówki Duże o pow.529m2 

na okres 5 lat 

13. 
XXIII/286/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.: Budowa 
przejścia dla pieszych i 
utwardzonych do niego dojść 
w pasie drogowym drogi 
powiatowej Nr 1483B w 
miejscowości Lewickie 
(gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

uchwała utraciła moc 
Uchwałą Nr XXXI/355/2021 z 
dnia 28.10.2021r. 

14. 
XXIII/287/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.: 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej na 
odcinku drogi powiatowej Nr 
1493B od granicy z miastem 
Białystok do skrzyżowania z 
ul. Jaworową w Olmontach 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 
50.000 zł 

15. 
XXIII/288/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
pn.: Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1483B w 
miejscowości Juchnowiec 
Kościelny  

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 
418.635 zł 

16. 
XXIII/289/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.” FDS 
Przebudowa drogi 

uchwała utraciła moc 
uchwałą Nr XXV/300/2021 z 
dnia 31.03.2021r.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 43



powiatowej Nr 1549B w 
miejscowości Horodniany 
(gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

17. 
XXIII/290/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.” 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej na usprawnienie 
odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1484B w 
miejscowości Stanisławowo 
(gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 
15.000 zł 

18. 
XXIII/291/2021 z 
dnia 29 stycznia 

2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.: 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej na Przebudowę 
drogi powiatowej Starodroża 
drogi wojewódzkiej nr 678 w 
miejscowości Księżyno 
(gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 

35.055 zł 

19. 
XXIII/292/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

20. 
XXIII/293/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w postaci dotacji 
celowej dla Powiatu 
Białostockiego na 
dofinansowanie działalności 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 3.615 zł. na 
2022r. 

21. 
XXIII/294/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.” 
Przebudowa z rozbudową 
drogi powiatowej Nr 1484B 
Niewodnica Nargilewska – 
Wojszki na odcinku Kudrycze 
– Wojszki 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 
1.800.929 zł 

22. 
XXIII/295/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości 

uchwała utraciła moc 
uchwałą Nr XXV/310/2021 

23. 
XXIII/296/2021 z 
dnia 29 stycznia 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

uznano za bezzasadną 
petycję w sprawie poparcia 
listu otwartego do 
Prezydenta RP, członków 
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Rządu RP, Posłów, 
Senatorów, Wójtów i 
Radnych Gminy w Polsce 
„Alarm STOP zabójczemu 
GMO – STOP niebezpiecznej 
szczepionce” 

24. 
XXIV/297/2021 z 
dnia 18 lutego 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

25. 
XXIV/298/2021 z 
dnia 28 lutego 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-
2024 wraz z prognozą kwoty 
długu i spłat zobowiązań na 
lata 2021-2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

26. 
XXV/299/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie powierzenia 
gminie Zabłudów realizacji 
zadania publicznego 
dotyczącego wsparcia dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi w formie usług 
świadczonych przez 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Krynickich 

podpisano porozumienie w 
sprawie powierzenia gminie 
Zabłudów realizacja zadania 
publicznego  

27. 
XXV/300/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.: FDS – 
Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1549B w 
miejscowości Horodniany 
(gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 
638.207 zł 

28. 
XXV/301/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie udzielenia Pomocy 
Finansowej Powiatu 
Białostockiego na zadanie 
inwestycyjne pn.: FDS – 
Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1483B w 
miejscowości Juchnowiec 
Kościelny (gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 418.635 zł zł 

29. 
XXV/302/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

uznano za bezzasadną 
petycję dotyczącą 
ponownego rozpatrzenia 
sposobu i metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami 

30. 
XXV/303/2021 z 
dnia 31 marca 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

uznano za bezzasadną 
petycję dotyczącą 
ponownego przeanalizowania 
stawek opłaty za 
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gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ich obniżenia 

31. 
XXV/304/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

uznano za bezzasadną 
petycję dotyczącą zmiany 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

32. 
XXV/305/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

uznano za bezzasadną 
petycję dotyczącą zmiany 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

33. 
XXV/306/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Juchnowiec 
Kościelny w 2021 roku 

przyjęto program 

34. 
XXV/307/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.: Budowa 
jednostronnego chodnika w 
ciągu drogi powiatowej Nr 
1484B na terenie zabudowy 
miejscowości Niewodnica 
Nargilewska 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 10.885,50 zł 

35. 
XXV/308/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na nabycie 
dz. nr 98/4 o pow. 0,0046ha 
obręb Wólka z 
przeznaczeniem pod drogę 

36. 
XXV/309/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r 

w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na nabycie 
dz. nr 37/16 o pow. 0,019ha 
obręb Izabelin z 
przeznaczeniem na realizację 
roszczeń 

37. 
XXV/310/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na nabycie 
w obrębie Juchnowiec Dolny 
dz. nr 187/6 o 
pow.0,0012ha, nr 208/3 o 
pow.0,0032ha, nr 208/6 o 
pow. 0,0012ha, nr 225/6 o 
pow.0,0012ha z 
przeznaczeniem pod drogę 

38. 
XXV/311/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na zbycie na 
rzecz użytkownika 
wieczystego  dz. nr 145/4 o 
pow.0,9235ha obręb Koplany 
Folwark 

39 XXV/312/2021 z 
dnia 31 marca 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
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2021r. potrzebami gminy w tym 
zakresie 

40. 
XXV/313/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2021-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-
2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

41. 
XXV/314/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

uznano za bezzasadną 
petycję o wyrażenie opinii w 
sprawie przeprowadzenia 
referendum ludowego 

42. 
XXV/315/2021 z 
dnia 31 marca 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

uznano za bezzasadną 
petycję o poparcie 
Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego 

43. 
XXVI/316/2021z 
dnia 28 kwietnia 
2021r. 

w sprawie zmiany Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Juchnowiec Kościelny w 
2021r. 

wprowadzono zmiany do 
programu poprzez uchylenie 
w §5 ust.3-6 

44. 
XXVI/317/2021 z 
dnia 28 kwietnia 
2021r. 

w sprawie określenia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 
przyznawanego dla 
odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej zamieszkałych 
na terenie gminy Juchnowiec 
Kościelny 

ustalono wzór wniosku 

45. 
XXVI/318/2021 z 
dnia 28 kwietnia 
2021r. 

w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w 
Białymstoku skargi 
Prokuratury Rejonowej w 
Białymstoku wraz z 
odpowiedzią na skargę 

Przekazano skargę 
Prokuratury Rejonowej do 
WSA dotyczącą uchwały Nr 
XXXIV/324/06 Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny  z dnia 
24.08.2006r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków 

46. 
XXVI/319/2021 z 
dnia 28 kwietnia 
2021r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.: FDS – 
Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1549B w 
miejscowości Horodniany 

wprowadzono zmiany do 
uchwały Nr XXV/300/2021 
Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny z dnia 
31.03.2021r. w zakresie 
zwiększenia pomocy 
finansowej w ogólnej kwocie 
678.207 zł 
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(gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

47. 
XXVI/320/2021 z 
dnia 28 kwietnia 
2021r. 

w sprawie zwolnienia 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Juchnowcu 
Kościelnym z obowiązku 
wpłaty do budżetu Gminy 
Juchnowiec Kościelny 
nadwyżki środków 
obrotowych za 2020 r. 

zwolniono zakład z wpłaty do 
budżetu gminy nadwyżki 
środków obrotowych w 
kwocie 78.423,91 zł  

48. 
XXVI/321/2021 z 
dnia 28 kwietnia 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

49. 
XXVI/322/2021 z 
dnia 28 kwietnia 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2021-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-
2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

50. 
XXVI/323/2021 z 
dnia 28 kwietnia 
2021r. 

w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania 
ścieków 

przyjęto projekt programu 

51. 
XXVII/324/2021 z 
dnia 26 maja 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

52. 
XXVII/325/2021 z 
dnia 26 maja 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2021-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-
2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

53. 
XXVII/326/2021 z 
dnia 26 maja 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na zbycie 
dz. nr 274/1 o pow.0,2064ha 
obręb Klewinowo 

54. 
XXVII/327/2021 z 
dnia 26 maja 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym 

wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie części dz. nr 
222/20 obręb Księżyno 
Kolonia na okres 20 lat 

55. 
XXVII/328/2021 z 
dnia 26 maja 
2021r. 

w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa 
domowego dla mieszkańców 
gminy Juchnowiec Kościelny 

ustalono wzory wniosków 
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56. 
XXVIII/329/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w 
Gminie Juchnowiec Kościelny 
na rok szkolny 2021/2022 

ustalono średnią cenę za 1 l. 
paliwa: 
-benzyna bezołowiowa 5,11 
zł 
-olej napędowy – 5,10 zł, 
-gaz LPG – 2,44 zł 

57. 
XXVIII/330/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości 

Wyrażono zgodę na zbycie 
dz. nr 324/1 o pow.0,07ha 
obręb Biele 

58. 
XXVIII/331/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

59. 
XXVIII/332/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2021-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-
2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

60. 
XXVIII/333/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na sfinansowanie 
prac konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków 

przyznano dotację w 
wysokości 50.000 zł na 
wykonanie prac 
konserwatorskich  feretronu 
z ikonami Matki Bożej 
Ostrobramskiej i Św. Jerzego 
oraz ikony Matki Bożej 
Kazańskiej w Parafii 
Prawosławnej w Kożanach 

61. 
XXVIII/334/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie lokalu 
użytkowego w trybie 
bezprzetargowym 

wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie lokalu o 
pow. 18,5m2 w Juchnowcu 
Kościelny na okres 3 lat 

62. 
XXVIII/335/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Juchnowiec Kościelny 
wotum zaufania 

udzielono Wójtowi wotum 
zaufania 

63. 
XXVIII/336/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy 
Juchnowiec Kościelny za rok 
2020 

zatwierdzono sprawozdania 

64. 
XXVIII/337/2021 z 
dnia 24 czerwca 
2021r. 

w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Juchnowiec Kościelny 

udzielono Wójtowi 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu gminy 
Juchnowiec Kościelny za 
2020 rok 

65. 
XXIX/338/2021 z 
dnia 16 sierpnia 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 
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66. 
XXIX/339/2021 z 
dnia 16 sierpnia 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2021-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-
2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

67. 
XXIX/340/2021 z 
dnia 16 sierpnia 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na nabycie 
dz. nr 151/1 o pow.0,50ha  
obręb Rumejki z 
90%bonifikatą z 
przeznaczeniem na 
prowadzenie świetlicy 
wiejskiej 

68. 
XXIX/341/2021 z 
dnia 16 sierpnia 
2021r. 

w sprawie przyjęcia 
Lokalnego programu 
wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i 
młodzieży uczęszczających 
do szkół na terenie gminy 
Juchnowiec Kościelny 

przyjęto program 

69. 
XXIX/342/2021 z 
dnia 16 sierpnia 
2021r. 

w sprawie zasad i trybu 
przyznawania uczniom 
stypendiów 

Ustalono zasady i tryb 
przyznawania uczniom 
stypendiów za wybitne 
wyniki w nauce, osiągnięcia 
artystyczne lub osiągnięcia 
sportowe 

70. 
XXX/343/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
skargi 

uznano za bezzasadną 
skargę na działalność Wójta 
w zakresie odmowy 
zamontowania progu 
zwalniającego w drodze 
gminnej w miejscowości 
Lewickie 

71. 
XXX/344/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

uznano za bezzasadny 
wniosek w sprawie zaliczenia 
drogi wewnętrznej gminy 
zlokalizowanej na dz. nr 475 
obręb Juchnowiec Dolny do 
drogi publicznej gminnej 

72. 
XXX/345/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

uznano za bezzasadny 
wniosek dotyczący nadania 
ulicy od drogi do wsi 
Olmonty do końca wsi 
Hryniewicze nazwy ul. 
Hryniewicka 

73. 
XXX/346/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania 
ścieków 

przyjęto projekt regulaminu 
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74. 
XXX/347/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na nabycie 
dz. nr 170/8 o pow.0,0069ha 
obręb Olmonty z 
przeznaczeniem pod drogę 
publiczną 

75. 
XXX/348/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa 
spowodowanego uchwałą Nr 
XVI/105/07 Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny w 
sprawie opłaty adiacenckiej 
ze względu na wzrost 
wartości nieruchomości 
powstałej w wyniku podziału 

nie uwzględniono wezwania 
do usunięcia naruszenie 
prawa 

76. 
XXX/349/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

77. 
XXX/350/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.: Budowa 
przejścia dla pieszych i 
utwardzonych do niego dojść 
w pasie drogowym drogi 
powiatowej Nr 1483B w 
miejscowości Lewickie 
(gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

uchwała utraciła moc 
uchwałą Nr XXXI/355/2021 z 
dnia 28.10.2021 r. 

78. 
XXX/351/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie zwolnienia 
Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kleosinie z obowiązku 
realizacji tygodniowego 
wymiaru zajęć 
dydaktycznych, 
wychowawczych i 
opiekuńczych w roku 
szkolnym 2021/2022 

zwolniono dyrektora z 
obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych 

79. 
XXX/352/2021 z 
dnia 27 września 
2021r. 

w sprawie zwolnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół im. 
Ks. Jerzego Popiełuszki w 
Juchnowcu Górnym z 
obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, 
wychowawczych i 
opiekuńczych w roku 
szkolnym 2021/2022 

zwolniono dyrektora z 
obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych 

80. 
XXXI/353/2021 z 
dnia 
28 października 

w sprawie wstępnej 
lokalizacji nowych 
przystanków 

wskazano wstępne miejsce 
lokalizacji nowych 
przystanków w ciągu drogi 
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2021r. komunikacyjnych na terenie 
gminy Juchnowiec Kościelny 

powiatowej nr 1510B 
Bogdanki - Dorożki 

81. 
XXXI/354/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych 
publicznych działek nr 216/4, 
286/3 obręb ewidencyjny 
Horodniany i 165 obręb 
geodezyjny Hryniewicze 
położonych na terenie gminy 
Juchnowiec Kościelny 

zaliczono do kategorii dróg 
gminnych publicznych 
działek nr 216/4, 286/3 
obręb Horodniany i 165 
obręb Hryniewicze  

82. 
XXXI/355/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na zadanie 
inwestycyjne pn.: Budowa 
przejścia dla pieszych i 
utwardzonych do niego dojść 
w pasie drogowym drogi 
powiatowej Nr 1483B w 
miejscowości Lewickie 
(gmina Juchnowiec 
Kościelny) 

udzielono pomocy finansowej 
w wysokości 49.500 zł 

83. 
XXXI/356/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy gminy 
Juchnowiec Kościelny z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 

przyjęto program 

84. 
XXXI/357/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie nadania nazwy 
ulicy dotychczas 
nieoznaczonej w 
miejscowości Olmonty 

w miejscowości Olmonty 
nadano nazwę - ul. Przyjazna 

85. 
XXXI/358/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na nabycie 
dz. nr 631/1 o 
pow.0,0134ha, nr 561/5 o 
pow.0,0455ha, nr 562/1 o 
pow.0,0566ha obręb 
Księżyno z przeznaczeniem 
pod drogę  

86. 
XXXI/359/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości 

wyrażono zgodę na zbycie 
dz. nr 296 o pow.0,02ha 
obręb Hołówki Duże  

87. 
XXXI/360/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie przyjęcia 
Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla 
Gminy Juchnowiec Kościelny 
na lata 2021-2032 

przyjęto program 

88. 
XXXI/361/2021 z 
dnia 
28 października 

w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego 

obniżono cenę do kwoty 50 
zł za 1 dt jako podstawę 
obliczenia podatku rolnego 
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2021r. na 2022 r. 

89. 
XXXI/362/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

90. 
XXXI/363/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2021-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-
2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

91. 
XXXI/364/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy 
Juchnowiec Kościelny 

przyjęto regulamin 

92. 
XXXI/365/2021 z 
dnia 
28 października 
2021r. 

w sprawie przejęcia zadania 
od Powiatu Białostockiego w 
zakresie zimowego 
utrzymania dróg 
powiatowych na terenie 
gminy Juchnowiec Kościelny 

przejęto zadanie do realizacji 
w 2022r. 

93. 
XXXII/366/2021 z 
dnia 29 listopada 
2021r. 

w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok 

przyjęto program 

94. 
XXXII/367/2021 z 
dnia 29 listopada 
2021r. 

w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójtowi 
Gminy Juchnowiec Kościelny 

ustalono wynagrodzenie 
miesięczne (brutto) Wójtowi 
w następującej wysokości: 
-zasadnicze – 10.430 zł, 
-dodatek funkcyjny – 3.380 
zł 
-dodatek specjalny – 4.143 
zł, 
-dodatek za wieloletnią pracę 
– 2.086 zł 

95. 
XXXII/368/2021 z 
dnia 29 listopada 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany 
w budżecie zgodnie 
z potrzebami gminy w tym 
zakresie 

96. 
XXXIII/369/2021 z 
dnia 7 grudnia 
2021r. 

w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o 
określnej pojemności, a 

ustalono: 
-metodę naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od 
gospodarstwa domowego, 
-miesięczną stawkę opłaty w 
wysokości 64 zł za zbieranie i 
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także ryczałtowej stawki za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 
znajdują się domki 
letniskowe lub innych 
nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

odbieranie odpadów w 
sposób selektywny, 
-miesięczną stawkę w 
wysokości 128 zł w 
przypadku niespełnienia 
obowiązku zbierania 
odpadów w sposób 
selektywny 
-stawki za jednokrotny 
odbiór pojemników o różnej 
pojemności 

97. 
XXXIII/370/2021 z 
dnia 7 grudnia 
2021r. 

w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
osłonowego w zakresie 
zmniejszenia wydatków 
mieszkańców Gminy 
Juchnowiec Kościelny z 
tytułu opłat za odbiór 
segregowanych odpadów 
komunalnych 

przyjęto program 

98. 
XXXIII/371/2021 z 
dnia 7 grudnia 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie służebności 
gruntowej 

wyrażono zgodę na 
ustanowienie opłatnej 
służebności gruntowej dz. nr 
168/18 o pow.0,3398ha 
obręb Ignatki 

99. 
XXXIII/372/2021 z 
dnia 7 grudnia 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie służebności 
gruntowej 

wyrażono zgodę na 
ustanowienie opłatnej 
służebności gruntowej dz. nr 
4/10 o pow.0,1039ha obręb 
Olmonty 

100. 
XXXIII/373/2021 z 
dnia 7 grudnia 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

101. 
XXXIII/374/2021 z 
dnia 7 grudnia 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2021-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-
2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

102. 
XXXIV/375/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie udziału w prawie 
własności nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym 

wyrażono zgodę na zbycie 
udziału gminy wynoszącego 
½ w prawie własności  dz. nr 
277/2 o pow.0,0916ha obręb 
Juchnowiec Kościelny na 
rzecz jej współwłaścicieli  

103. 
XXXIV/376/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie przyjęcia plany 
pracy Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny na 
2022r. 

przyjęto plan pracy Rady 
Gminy Juchnowiec Kościelny 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 54



104. 
XXXIV/377/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie przyjęcia planów 
pracy Komisji Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny 

Przyjęto plany pracy: 
-Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji,  
-Komisji Rolnictwa i 
Finansów, 
-Komisji Samorządowej 
i Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny 

105. 
XXXIV/378/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2022r. 

wprowadzono zmiany w 
budżecie zgodnie z 
potrzebami gminy w tym 
zakresie 

106. 
XXXIV/379/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2021-2024 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2021-
2032 

zaktualizowano plan 
dochodów i wydatków na 
2021r. 

107. 
XXXIV/380/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie przekazania pisma 
przekazano pismo do 
rozpatrzenia przez  
Kuratorium Oświaty w 
Białymstoku 

108. 
XXXIV/381/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właściciela 
nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez 
punkt selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych 

wprowadzono zmiany 
poprzez uszczegółowienie §8 
uchwały w zakresie 
przyjmowania odpadów na 
PSZOK-u w Hryniewiczach 

109. 
XXXIV/382/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie pokrycia części 
kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z 
dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

postanowiono o pokryciu 
części kosztów 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2021r.  

110. 
XXXIV/383/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 

uchwalono Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
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2022-2025 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2022-
2032 

2022-2025 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2022-
2032 

111. 
XXXIV/384/2021 z 
dnia 15 grudnia 
2021r. 

w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na rok 2022 

uchwalono budżet gminy 
Juchnowiec Kościelny na 
2022 rok 

112. 
XXXV/385/2021 z 
dnia 29 grudnia 
2021r 

w sprawie zmian w budżecie 
na 2021r. 

wprowadzono zmiany 
w budżecie zgodnie 
z potrzebami gminy w tym 
zakresie 

113. 
XXXV/386/2021 z 
dnia 29 grudnia 
2021r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o 
określnej pojemności, a 
także ryczałtowej stawki za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 
znajdują się domki 
letniskowe lub innych 
nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

wprowadzono zmiany w 
§5 uchwały w zakresie 
ustalenia zryczałtowanej 
stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla 
nieruchomości na których 
znajdują się domki 
letniskowe lub inne 
nieruchomości 
wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
gdzie odpady zbierane są 
selektywnie – 165 zł., 
nie spełnianie obowiązku 
selektywnej zbiórki opłata 
wynosi 330 zł od domku 
letniskowego 

114. 
XXXV/387/2021 z 
dnia 29 grudnia 
2021r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości 

wprowadzono nowe wzory: 
-deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, 
-deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
nieruchomości, na których 
znajdują się domki 
letniskowe lub inne 
nieruchomości 
wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

115. 
XXXV/388/2021 z 
dnia 29 grudnia 
2021r. 

w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej 
w uchwale Nr 
XXXIV/381/2021 Rady 
Gminy Juchnowiec Kościelny 
z dnia 15 grudnia 2021r. 
zmieniająca uchwałę w 
sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu 

sprostowano oczywistą 
omyłkę pisarską  w dacie 
wejścia w życie uchwały 
 – 1 stycznia 2022r. 
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świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właściciela 
nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez 
punkt selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych 

Programy profilaktyczne 

W 2021 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii zrealizowano: 

1. Kampanie profilaktyczne: zakupiono ulotki i plakaty – w zakresie 
szkodliwości alkoholu, narkotyków, dopalaczy, przeciwdziałaniu przemocy, FAS 
Ciążą bez alkoholu, ulotki dla sprzedawców alkoholu i kierowców itp. 

2. Programy profilaktyczne – rekomendowane: „Archipelag Skarbów”, „Szkoły 
dla Rodziców i Wychowawców”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, 
„Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Debata”. 

3. Programy profilaktyczne: „Trening zastępowania agresji”, „Zdrowy 
przedszkolak”, „Spotkanie z Leonem” 

4. Warsztaty profilaktyczne: „Zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki 
uzależnień” ,„Jak dobrze żyć z ludźmi”- umiejętności interpersonalne”, 
„Cyberbulling- mowa nienawiści, bądź bezpieczny w sieci” 

Stowarzyszenia, fundacje, kluby, dotacje 

W bazie stowarzyszeń Gminy Juchnowiec Kościelny figurują 39 stowarzyszenia 
w tym 13 to Ochotnicze Straże Pożarne i 7 fundacji. Funkcjonuje także 9 klubów 
sportowych i 1 związek sportowy. 

W 2021 r. z budżetu gminy przyznano dotacje na realizację zadań publicznych 
na podstawie uchwała Nr VIII/74/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 
1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 
własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz.2275) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020r. 
poz.1057) w trybie art.13 otwartego konkursu ofert i w trybie art. 19a  (tzw. 
„małych grantów”) zgodnie z poniższym wykazem: 

L.p. Numer Organizacja Tytuł zadania Kwota Tryb realizacji 
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umowy pozarządowa przyznanej 
dotacji 

zadania 

1. 1.2021 
Ludowy 
Zespół 
Sportowy 
„MAGNAT” 

Szkolenie sportowe 
oraz uczestnictwo w 
rywalizacji sportowej 
zawodników LZS 
„MAGANT” Juchnowiec 
Kościelny 

95.000,00 

uchwała Nr 
VIII/74/11 Rady 
Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny z dnia 1 
sierpnia 2011 r. w 
sprawie 
określenia 
warunków i trybu 
finansowania 
zadania własnego 
Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny w 
zakresie 
sprzyjania 
rozwojowi sportu 

2. 2.2021 
Klub 
Sportowy 
„PASJA 
KLEOSIN” 

Rozwijanie działalności 
sportowej dorosłych 
i młodzieży, poprzez 
uczestnictwo 
w rywalizacji 
sportowej oraz 
rozgrywkach PZPN 
Klasy A, zawodników 
Klubu Sportowego 
Pasja Kleosin 

95.000,00 

uchwała Nr 
VIII/74/11 Rady 
Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny z dnia 1 
sierpnia 2011 r. w 
sprawie 
określenia 
warunków i trybu 
finansowania 
zadania własnego 
Gminy 
Juchnowiec 
Kościelny w 
zakresie 
sprzyjania 
rozwojowi sportu 

3. 3.2021 
Uczniowski 
Klub 
Sportowy 
„KLEOSIN” 

Organizacja czasu 
wolnego dzieci i 
młodzieży poprzez 
zajęcia sportowe, 
półkolonie oraz 
turnieje sportowe 

30.000,00 

Otwarty konkurs 
ofert realizacji 
zadania 
publicznego na 
podstawie ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

4. 4.2021 

Ludowy 
Uczniowski 
Klub 
Sportowy 
„AMATOR”  

Sportowe szkolenie 
dzieci 
i młodzieży 
w zapasach 
i badmintonie 

43.000,00 

Otwarty konkurs 
ofert realizacji 
zadania 
publicznego na 
podstawie ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
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wolontariacie 

5. 5.2021 

Ludowy 
Uczniowski 
Klub 
Sportowy 
„KSIĘŻYNO” 

Sportowe szkolenie w 
zapasach, 
badmintonie i 
pływaniu 

31.5000,00 

Otwarty konkurs 
ofert realizacji 
zadania 
publicznego na 
podstawie ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

6. 6.2021 

Regionalny 
Oddział 
Polskiego 
Towarzystwa 
Walki z 
Kalectwem 
„JESTEŚMY 
RAZEM” 

Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych w 
2021r. 

15.000,00 

Otwarty konkurs 
ofert realizacji 
zadania 
publicznego na 
podstawie ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

7. 7.2021 

Ludowy 
Uczniowski 
Klub 
Sportowy 
„AMATOR” 

Zgrupowanie 
szkoleniowo-
wypoczynkowe w 
zapasach zawodników 
LUKS AMATOR i LUKS 
KSIĘŻYNO 

10.000,00 

art. 19a (tzw. 
małe granty) 
ustawa o 
działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

8. 8.2021 
Klub 
Sportowy 
„Sumo 
Koluch” 

Grand Prix Polski 
w KOLUCHSTYL” 2.000,00 

art. 19a (tzw. 
małe granty) 
ustawa o 
działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

9. 9.2021 
Klub 
Sportowy 
„PASJA 
KLEOSIN” 

Łączy nas Pasja 2.500,00 

art. 19a (tzw. 
małe granty) 
ustawa o 
działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku 
realizował szereg zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, świadczeń wychowawczych, a w szczególności: 

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne  dla osób pobierających niektóre 
świadczenia rodzinne  w kwocie 31.750,86 zł, które sfinansowano dotacją 
z budżetu państwa, 
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- świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze dwójce dzieci. Wydatkowano 
kwotę 28.530,00 zł w całości z dotacji celowej. Wydatkowane środki były 
przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia w ramach umów zleconych dwóm 
osobom prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, 
zatrudnionych na umowę zlecenie, 

- przyznano prawo do  świadczenia wychowawczego tzw. 500+  dla 3572 dzieci. 
Liczba świadczeń wychowawczych średnioroczna -3544. Wydatki na realizację 
programu 500+ wraz z kosztami obsługi programu w 2021 roku to kwota 
21.519.595,78 zł w całości sfinansowana środkami z dotacji celowej z budżetu 
państwa, 

- przyznano świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego, 

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 
(wynagrodzenia pracowników) to kwota 4.493.687,76 zł, 

- wydano 272 Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym. Na realizację karty 
w 2021 roku  wydatkowano 900,00 zł. 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 
roku realizował zadania własne , a w szczególności: 

- opłacano pobyt 25 podopiecznym w Domach Pomocy Społecznej. W 2021 roku 
wydatkowano  761.576,20 zł.  Średni miesięczny koszt pobytu jednego 
mieszkańca w DPS to kwota 4.506,33zł, 

- realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W roku 
2021 prowadzono postępowania z przeciwdziałania przemocy w 53 rodzinach 
(7 rodzin z 2020r. i 46 rodzin z 2021r.), 

- opłacano 44 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane, które 
pobierały niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatkowano 
22.453,18 zł, 

- udzielono pomocy 135 rodzinom w formie zasiłków okresowych na kwotę 
245.536,56 zł i 177 rodzinom w formie zasiłków celowych na kwotę  
213.040,00 zł, 

- przyznano i wypłacono 301 dodatków mieszkaniowych na kwotę 47.833,18 zł. 

- wypłacono 61 osobom, z czego dla 57 osób samotnych i 4 osób w rodzinie  
zasiłki stałe na kwotę 320.366,37 zł. Cała kwota wydatków została pokryta 
środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. 

- udzielano 23 osobom samotnym pomocy w formie usługi opiekuńczej 
w kwocie 126.456,75zł, 
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- pomocą w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolach zostało objętych 
84 dzieci, 2 osobom dorosłym przyznano pomoc w formie refundacji posiłków,  
275 osobom przyznano pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, 
7 osobom udzielono świadczenia rzeczowego. Na dożywianie wydatkowano 
kwotę 351.847,08 zł, z czego 279.916,46 zł z dotacji celowej z budżetu 
państwa oraz 71.930,62 zł jako wkład gminy na realizację ustawy „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. Kwota  1.951,50 zł to wydatki ze środków 
gminy na opłatę za śniadania dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie, 

- udzielono pomocy materialnej 93 uczniom o charakterze socjalnym w formie 
stypendiów 
w kwocie 99.308,36 zł, w tym wydatki ze środków własnych gminy 
19.861,67 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa 74.446,69 zł. W roku 
2021 nie złożono wniosków i nie były wypłacone zasiłki szkolne. 

- asystent rodziny swoim działaniem objął 15 rodzin dysfunkcyjnych. Na koniec 
grudnia asystent współpracował z 8 rodzinami, w których było w sumie 
31 dzieci wspólnie zamieszkujących w tych rodzinach, z czego na dzień 
dzisiejszy  czworo dzieci niepełnosprawnych. Na działalność z tego programu 
wydatkowano  kwotę 53.125,75 zł. 

- opłacano pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 16.424,26 zł. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny 
na lata 2016-2023 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 
2016-2023 przyjęty został Uchwałą Nr XVI/125/2016 z dnia 14 marca 2016r. 
Głównym założeniem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających 
wspieraniu rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania. W dniu 31 marca 2021r. 
na sesji Rady Gminy Nr XXV  Kierownik GOPS w Juchnowcu Kościelnym złożył 
roczne sprawozdanie z realizacji tego programu za 2020r., które zawiera 
szczegóły realizacji ww. programu. 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023  

W 2018r. uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018r., Rada Gminy 
przyjęła zmiany do strategii. Aktualizacja ta dotyczyła prognozy zmian 
w zakresie objętym strategią. Na postawie potrzeb i Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej dokonano weryfikacji kierunków działań. Obecnie trwają prace nad 
opracowaniem harmonogramu na lata 2021 – 2023. Strategia Integracji 
i Rozwiązywania Problemów Społecznych jest realizowana na bieżąco przez 
podmioty i jednostki działające na terenie gminy. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
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W  2021 r. w Gminie Juchnowiec Kościelny funkcjonowała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Juchnowcu Kościelnym oraz Filia Biblioteczna w Kleosinie. 

Od stycznia do końca maja wolny dostęp do księgozbioru został ograniczony 
z powodu sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Na terenie placówek  nie były 
prowadzone działania animacyjne i nie było możliwości korzystania ze stanowisk 
komputerowych. Od czerwca przywrócono wolny dostęp do półek, tzn. czytelnicy 
mogli sami wybierać z regałów książki, które chcieli wypożyczyć, ale czytelnie 
pozostawały nadal nieczynne. 

Filia Biblioteczna w Kleosinie jest przystosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. Biblioteka w Juchnowcu znajduje się na I piętrze i nie jest 
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Bibliotekarz 
z głównej siedziby posługuje się językiem migowym na poziomie 
komunikatywnym. 

W bibliotece zarejestrowano 1 539 (o 158 osób więcej niż w roku poprzednim). 
W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 12226 czytelniczek 
i czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 29 072 woluminów. W 2021 roku 
wzbogacono zbiory bibliotek o 1 380 woluminów. 

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 37 680 woluminów. W roku 
2021 ze zbiorów wycofano 201 woluminów w celu aktualizacji i odnowienia 
zbiorów bibliotecznych. Obydwie biblioteki zapewniały możliwość wypożyczenia 
płyt CD i DVD, m.in. audiobooków, bajek, gier, z czego skorzystało 
444 mieszkańców. Stan dokumentów audiowizualnych ogółem na dzień 
31.12.2021 r. to 486 egz., w tym 402 audiobooki. 

Biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek podlaskich i wykupiła 10 kodów 
umożliwiających korzystanie czytelnikom z platformy LEGIMI, które są co miesiąc 
udostępniane w zależności od potrzeb. Kody umożliwiają dostęp do ok. 75 tys. 
książek dostępnych w wersji elektronicznej (e-booki). Po kod dostępu zgłosiło się 
38 użytkowników, nastąpiło  567 otwarć dokumentów. 

Główna siedziba przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 
Academica. W bibliotece w Juchnowcu zostało utworzone 1 stanowisko do 
wypożyczeni międzybibliotecznych ACADEMICA. Każdy czytelnik może bezpłatnie 
korzystać z ponad 3 mln publikacji naukowych, książek i czasopism w wersji 
elektronicznej, pochodzących z zasobów Biblioteki Narodowej. 

Biblioteki zatrudniały 4 pracowników (3 bibliotekarzy i dyrektor). W ciągu roku 
struktura zatrudnienia nie zmieniła się. 

Katalogi on-line zapewniały obydwie biblioteki.  Książki na bieżąco były 
wprowadzane do systemu bibliotecznego. Wprowadzono już 87% pozycji z obu 
bibliotek (umożliwia to zdalne sprawdzenie dostępność danej pozycji). 
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Biblioteka w Juchnowcu kontynuuje prowadzenie strony Fanpage na 
Facebooku, która była spełnieniem próśb naszych czytelników. Staramy się na 
bieżąco dodawać nowe informacje oraz ważne komunikaty dla użytkowników 
i odwiedzających nasze strony w celu lepszej promocji czytelnictwa i kontaktu 
z czytelnikami. Czytelnicy mogli zamówić książki telefonicznie, mailowo lub 
poprzez wiadomość na Facebooku. Wprowadzono też usługę „Książka na 
telefon”. 

W roku 2021 GBP w Juchnowcu Kościelnym zorganizowały następujące 
wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa: 

·Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci (5 spotkań) 

·Lekcje biblioteczne (2 zajęcia biblioteczne – 43 osoby) 

· „Mała Książka – Wielki Człowiek” – ogólnopolska kampania społeczna, której 
celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Mali czytelnicy w wieku 3-6 lat otrzymali specjalne karty Małego 
Czytelnika, książkę w prezencie i za każdą wizytę w bibliotece miały wklejane 
znaczki (sówki) na swoich kartach bibliotecznych. W roku 2021 rozdano łącznie 
we wszystkich placówkach 81 wyprawek i 26 dyplomów. 

·Przeprowadzono zajęcia biblioteczne 180 przedszkolakom w ramach projektu 
„Książka oknem na świat”: 

oOdbyło się 5 spotkań autorskich online poprzez ZOOM w przedszkolach i na 
Facebooku podczas transmisji „na żywo”. Autorzy wzięli udział w projekcie: 
Monika Sawicka Kacprzak, Eliza Piotrowska, Melania Kapelusz, Tomasz Samojlik 
oraz Wojciech Widłak. 

- „Śpiewająca biblioteka” – 2 spotkania „na żywo” z Edytą Zarębską i Robertem 
Zarębskim 

- Zajęcia biblioteczne - 6 spotkań 

- Zajęcia kreatywno-plastyczne - 10 zajęć 

Udział w projekcie Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju „Sieć na 
kulturę w podregionie białostockim”. Zrealizowano szkolenia dla 7 młodych 
uczestników i przeprowadzono 12 zajęć na platformie Microsoft Teams. 

Pozabudżetowe środki na działalność: 

·Biblioteka pozyskała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 
4,500 zł w ramach zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup 
nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-
booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, kierunek 
interwencji 1.1  w ramach NPRCz 2.0”. Zakup dofinansowano ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
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Projekt „Książka oknem na świat” – dofinansowano ze  środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

W 2021 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina 
poniosła koszty w wysokości 340 000,00 zł. 

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2021 roku rozwijał swoją 
działalność i poszerzał grono odbiorców. Nie przeszkodziły w tym ograniczenia 
epidemiologiczne, które  wymusiły zmianę strategii funkcjonowania. Pojawiające 
się propozycje Ośrodka Kultury spotkały się z wielkim zainteresowaniem dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów. Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie 
animacji, sztuk plastycznych, malarstwa, fotografii, teatru, tańca, śpiewu, sportu 
oraz zajęć ruchowych. W 2021 roku mieszkańcy juchnowieckiej gminy mieli 
możliwość wyboru dla siebie różnorodnych propozycji z szerokiego pakietu zajęć, 
wydarzeń, akcji kulturalnych, które dostosowywane były do potrzeb, oczekiwań 
i wniosków odbiorców, a także obowiązujących wytycznych i przepisów prawa 
związanych z sytuacją pandemiczną w kraju. 

Ośrodek Kultury kontynuował pracę z grupami artystycznymi: Zespołem 
Folklorystycznym „Koplanianki”, Zespołem „Srebrne Nutki”, grupą teatralną dla 
dorosłych „Trylobit” oraz chórem „Viva Arte”. Przy Ośrodku Kultury istnieje 
również grupa artystyczna malarstwa i rysunku, grupa fotograficzna oraz grupa 
biegowa „Drużyna Konopielki”. 

W 2021 roku Ośrodek Kultury realizował dwa projekty „Cztery Pory Roku 
z Juchnowiecką Kulturą” oraz „Nasze wczoraj, dziś i jutro” współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

Po roku przerwy – spowodowanej sytuacją pandemiczną - Ośrodek Kultury 
powrócił do sztandarowych imprez plenerowych. Zorganizowane zostały Dni 
Ziemi Juchnowieckiej 2021, 8. Bieg Konopielki oraz bieg uliczny „Przybij Piątkę 
w Kleosinie”. 

W 2021 roku zorganizowane zostały trzy konkursy plastyczne: „Konkurs 
z Kurczaczkiem Wielkanocnym”, „Skok ku wolności”, „Konkurs 
z Bożonarodzeniowym Aniołkiem”. 

Ważne miejsce w działaniach Ośrodka Kultury zajmowały działania filmowe. 
Kontynuowana była produkcja filmów poświęconych lokalnej historii – „Czar 
Ziemi Juchnowieckiej”. Zrealizowany został film „Cichociemny z Klewinowa”, 
którego premiera miała miejsce podczas „Wieczoru Wolności” w Kleosinie i stała 
się wydarzeniem na niespotykaną do tej pory skalę. Szerokim echem w całym 
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kraju odbiła się także produkcja gminnego klipu promującego szczepienia 
przeciw COVID 19 z udziałem zespołów „Koplanianki” i „Srebrne Nutki”. 

W 2021 roku kontynuowane były cykliczne spotkania tematyczne, m.in.:  
Gminny Dzień Kobiet, Wielkopostne Przystanki w formie on-line, Piknik Kulinarny 
w Brończanach, Biesiada Sąsiedzka w Złotnikach, Andrzejki, świąteczne 
spotkanie środowiska kultury. Przeprowadzono akcje w czasie ferii i wakacji 
(ZIMA OK  w formie on-line oraz LATO OK w 11 miejscowościach). 

W warsztatach organizowanych przez Ośrodek Kultury w roku 
2021 uczestniczyło ponad 500 osób - dorosłych, dzieci i młodzieży. 
Przeprowadzono: warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci, Dary Jesieni, 
Zimowe Warsztaty Ekologiczno-Plastyczne  (1 grupa wiekowa w Juchnowcu 
Kościelnym i 1 grupa wiekowa w Hryniewiczach), warsztaty animacyjno-
plastyczne dla dzieci (1 grupa wiekowa w Ignatkach),  zajęcia taneczne Hip-Hop 
(1 grupa dziecięca w Kleosinie i 1 grupa dziecięca w Juchnowcu Kościelnym, 
1 grupa młodzieżowa w Juchnowcu Kościelnym), zajęcia Zumba dla dzieci (2 
grupy wiekowe w Ignatkach-Osiedlu), ZUMBA dla dorosłych (1 grupa 
w Kleosinie, 1 grupa w Hryniewiczach), warsztaty malarskie dla dorosłych (1 
grupa w Kleosinie), warsztaty aerobiku dla dorosłych (1 grupa w Juchnowcu 
Kościelnym, 1 grupa w Kleosinie),  warsztaty pilates dla dorosłych (1 grupa 
w Olmontach, 1 grupa w Hryniewiczach, 1 grupa w Brończanach), warsztaty dla 
seniorów – (1 grupa w Kleosinie, 1 grupa w Hołówkach Dużych; 1 grupa 
w Księżynie), próby grupy teatralnej dorosłych „Trylobit, próby Zespołu 
Folklorystycznego „Koplanianki, próby Zespołu Folklorystycznego „Srebrne 
Nutki”, spotkania grupy biegowej, próby Chóru „Viva Arte”, warsztaty 
Ekokulinarne Cztery Pory Roku w Hołówkach Dużych, Brończanach, 
Hryniewiczach i Juchnowcu Kościelnym, warsztaty nauki gry na gitarze 
w Juchnowcu Kościelnym, warsztaty szachowe  (2 grupy w Juchnowcu 
Kościelnym), warsztaty fotograficzne (1 grupa w Juchnowcu Kościelnym). 

W 2021 roku miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia organizowane 
w siedzibie Ośrodka  Kultury w Juchnowcu Kościelnym; świetlicach wiejskich 
w Kleosinie, Hryniewiczach, Hołówkach Dużych, Olmontach, Ignatkach, 
Ignatkach-Osiedlu, Brończanach; szkołach w Kleosinie, Juchnowcu Górnym; na 
terenie parafii w Juchnowcu Kościelnym, Kleosinie, Księżynie, Tryczówce oraz 
Kożanach. 
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