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1. Ogólna charakterystyka Gminy Czarna Białostocka
Gmina Czarna Białostocka jest gminą miejsko – wiejską. Miasto wraz z 17 wsiami sołeckimi:
Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Czarna Wieś Kościelna, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki,
Kosmaty Borek, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ruda Rzeczka, Wólka Ratowiecka,
Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś tworzy jednostkę administracyjną o powierzchni 206 km 2. W granicach
gminy znajduje się 30 miejscowości w tym 1 miasto i 27 wsi, z czego 17 posiada status sołectwa oraz 5
osad leśnych (leśniczówki).
Największym skupiskiem ludności jest miasto Czarna Białostocka, siedziba władz gminnych,
liczące na dzień 31 grudnia 2018 r. 9088 mieszkańców. Jest ono położone w odległości ok 20 km na północ
od Białegostoku. Drugą pod względem ilości mieszkańców (612 osób) miejscowością jest Czarna Wieś
Kościelna. Położona w niewielkiej odległości od Czarnej Białostockiej jest największą wsią na terenie
gminy. Natomiast miejscowością z najmniejszym potencjałem ludności są Ogóły.
Dominującymi dziedzinami gminy Czarna Białostocka jest gospodarka leśna i produkcja
przemysłowa. Przemysł skupiony jest na terenie miasta (ul. Kościelna, Młynowa) oraz w strefie
przemysłowej zlokalizowanej na obszarze po byłej fabryce maszyn rolniczych oraz Podlaskiego Parku
Przemysłowego. Pomimo tego, że na terenie gminy są duże obszary rolnicze (ziemia uprawna i łąki) to
z uwagi na niską jakość gleb rolnictwo jest słabo rozwinięte - mało jest gospodarstw wysokotowarowych
osiągających dochody z tej działalności.
Cennym walorem krajobrazu gminy Czarna Białostocka są pomniki przyrody. Do rejestru wpisane
są 32 drzewa okazałych rozmiarów m.in.: dęby szypułkowe, grab zwyczajny, wiąz górski, świerki pospolite,
brzozy brodawkowate, jesion wyniosły, sosna pospolita, wiąz szypułkowy. Nienaruszone fragmenty
starych lasów wyznaczono jako rezerwaty przyrody.
Na terenie gminy znajdują się obiekty o walorach historyczno-kulturowych, które nie są objęte
decyzją konserwatorską, jednak znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Głównie są to
zabudowania mieszkalne i gospodarcze z I-ej połowy XX wieku, schron przeciwlotniczy, cmentarze, łącznie
w liczbie ok. 40 obiektów.
Do rejestru zabytków nieruchomych wpisane są dwa obiekty: kościół par. p.w. MB Anielskiej
w Czarnej Wsi Kościelnej (Rejestr zabytków nr A-356 z dnia 04.07.2011 r.) oraz część torowiska kolejki
wąskotorowej w Czarnej Białostockiej (Rejestr zabytków nr 750 z dnia 13.10.1992 r.).
W Gminie Czarna Białostocka funkcjonują następujące dokumenty programowe:
Czas

Lp.

Nazwa strategii, programu, planu

1

Uchwała RM Nr XXIII/140/2000 z
Studium uwarunkowań i kierunków dnia 30.05.2000 r. ,
zagospodarowania
przestrzennego Nr
XLIX/383/06
z
dnia bezterminowo
Miasta i Gminy Czarna Białostocka
24.10.2006
Nr IV/14/15 z dnia 19.01.2015

Nazwa aktu wprowadzającego obowiązywania

3
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Strategia Rozwiązywania Problemów
Uchwała RM Nr XXXVIII/245/14 2014-2022
Społecznych na lata 2014-2022
z dnia 14.10.2014 r.

3

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Uchwała RM Nr XXXVI/249/17
2017-2023
Białostocka na lata 2017 -2023
z dnia 14.11.2017 r.

4

Gminny Program wspierania uzdolnionych Uchwała RM Nr
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie z dnia 11.06.2013
Gminy Czarna Białostocka

5

Regulamin utrzymania czystości i
Uchwała RM nr XXII/135/16
porządku na terenie Gminy Czarna
bezterminowo
z dnia 11.07.2016 r
Białostocka

6

Wieloletni Program gospodarowania
Uchwała RM Nr XXIX/184/17
mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna
2017-20121
z dnia 14.02.2017
Białostocka na lata 2017-2021

7

Program Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi
oraz
Zapobiegania
2018 r.
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Uchwała RM Nr XL/283/18 z dnia
Czarna Białostocka
27 marca 2018 r.

8

Gminny
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Uchwała RM Nr XXXVII/257/17 z
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
2018 r.
dnia 14.12.2017
Narkomanii w Czarnej Białostockiej na
rok 2018

9

Program Współpracy Gminy Czarna
Białostocka
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z Uchwała RM Nr XXXVI/251/17
2018 r.
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności z dnia 14.11.2018
pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2018
roku
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Gminny Program Opieki Nad Zabytkami
Gminy Czarna Białostocka na Lata 2017- Uchwała RM Nr XXX/201/17 z 2017-2020
20120
dnia 28.03.2017

XXVI/165/13 bezterminowo
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2. Demografia i ewidencja ludności
Miasto
Przedział
wiekowy

Mężczyźni

Kobiety

do 25 lat

1178

1235

26-34

665

604

35-44

726

650

45-54

543

593

55-64

564

713

powyżej 65 lat

627

990

Razem:

4303

4785

Przedział
wiekowy

Mężczyźni

Kobiety

do 25 lat

308

294

26-34

155

127

35-44

172

147

45-54

140

120

55-64

138

118

powyżej 65 lat

145

215

Razem:

1058

1021

Wieś

W 2018 roku urodziło się 106 dzieci, 42 chłopców, 64 dziewczynki, 85 w mieście, 21 na wsi.
W 2018r. zmarło 129 osób, 105 w mieście, 24 na wsi, 64 kobiety, 65 mężczyzn.
Mieszkańcy gminy Czarna Białostocka w 2018r. zawarli 80 małżeństw, w tut. USC zarejestrowano 55
małżeństw ( w tym 12 zawartych poza granicami Polski), 25 małżeństw zostało zawartych poza gminą
Czarna Białostocka.
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Liczba mieszkańców wg sołectw na 31.12.2018r.
Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców (pobyt stały i czasowy)

1

Brzozówka Koronna

26

2

Brzozówka Ziemiańska

67

3

Czarna Wieś Kościelna

620

4

Jezierzysk

78

5

Karczmisko

109

6

Klimki

136

7

Kosmaty Borek

101

8

Łapczyn

73

9

Machnacz

24

10

Niemczyn

89

11

Ogóły

10

12

Oleszkowo

189

13

Ruda Rzeczka

129

14

Wólka Ratowiecka

148

15

Zamczysk

51

16

Zdroje

146

17

Złota Wieś

57

Razem

2053

Liczba ludności gminy Czarna Białostocka (zameldowanych na pobyt stały i czasowy) na koniec 2018r.
wynosiła: miasto - 9088 osób, terenów wiejskich - 2079 osoby.

3.

Finanse gminy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2018 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2018 rok uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Nr
XXXVII/255/17 Rady Miejskiej przewidywał:


dochody w kwocie 48 309 443 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 39 081 481 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 227 962 zł;
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wydatki w kwocie 51 128 443 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 35 146 249 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 982 194 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach
publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.
Zmiany budżetu wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych
oraz zmian na 2018 rok wysokości części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w
wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wprowadzono do budżetu zadania
realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie powyższe zmiany
spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne,
planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2018 r. - kształtują się następująco:


dochody w kwocie 55 821 371,50 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 40 451 973,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 369 398,00 zł;



wydatki w kwocie 59 947 542,50 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 36 633 191,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 314 351,00 zł.

W ciągu 2018 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 7 511 928,50 zł, zaś plan wydatków wzrósł o
łączną kwotę 8 819 099,50zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 1 307
171,00 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na
zadania inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny
wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany wprowadzeniem do budżetu gminy środków z
budżetu Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania zadań realizowanych zarówno w 2018 roku, jak i
zrealizowanych w 2017 r. jako refundacja poniesionych wydatków.
Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 52 389 788,36 zł, zaś wydatków na
poziomie 56 233 216,74 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 001 000 zł, zaciągnięte w latach
ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2018 r. kredyt w wysokości 4 000 000 zł został uruchomiony w II
półroczu.
Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 9 252 000 zł.
Realizację dochodów i wydatków za 2019 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 93,85 %. Wśród pozyskanych dochodów ponad 79 %
stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2018 r. został zrealizowany w 102,71%, zaś
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dochodów majątkowych na poziomie 70,55%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych
z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.
Struktura
po Wykonanie
% wykonania podstawowych
na 31 grudnia planu
grup dochodów
w%

Rodzaj dochodów

Plan
zmianach

Dochody własne, z tego:

13 904 248,31

15 620 741,21 112,35

100,00

-wpływy z podatków i opłat,

6 651 916,00

7 363 103,90

110,69

47,14

-udział w podatku dochodowym,

5 421 730,00

6 103 525,07

112,58

39,07

-wpływy z majątku,

1 382 000,00

1 424 687,16

103,09

9,12

-pozostałe dochody

448 602,31

729 425,08

162,60

4,67

Dotacje celowe i płatności, z tego:

28 548 590,19

23 400 514,15 81,97

100,00

-na zadania własne,

2 791 472,00

2 699 289,44

96,70

11,54

-na zadania zlecone,

11 808 818,47

11 370 738,10 96,29

48,59

-na zadania wynikające z porozumień 2 734 477,00

2 440 461,42

89,25

10,43

-w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich

11 213 822,72

6 890 025,19

61,44

29,44

Subwencje, z tego:

13 368 533,00

13 368 533,00 100,00

100,00

-część oświatowa,

6 370 288,00

6 370 288,00

100,00

47,65

-część wyrównawcza,

6 441 489,00

6 441 489,00

100,00

48,18

-część równoważąca

556 756,00

556 756,00

100,00

4,16

Ogółem

55 821 371,50

52 389 788,36 93,85

-
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Struktura dochodów wykonanych
w 2018 roku
subwencje
25,5 %

dochody własne
29,6 %

dotacje
44,7 %

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy 2018 r. były dotacje
celowe – stanowią 44,7 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania
budżetu są dochody własne – 29,6 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze
dochodów stanowią ponad 25 %. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone, jak i na zadania własne
otrzymano środki na poziomie przekraczającym 96% założonego planu. Niemal 50% otrzymanych dotacji
na zadania własne gminy stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie budowy
ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019, dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie budowy
Otwartych Stref Aktywności oraz dotacja z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na dofinansowanie
rozbudowy ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej. W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane
zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich. Niskie wykonanie dochodów w zakresie płatności z powyższych środków wynika z faktu, iż
dopiero w drugim półroczu 2018 r. zakończono częściowo realizację projektów z ich udziałem, natomiast
wypłata powyższych środków następuje na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, na którą oczekuje
się około kilku miesięcy. Częściowo też przeniesiono zarówno dochody jak i wydatki dotyczące powyższych
projektów na rok 2019. Dotyczy to modernizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej
w gminie Czarna Białostocka oraz rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.
Wykonanie planu z tytułu płatności ze środków europejskich kształtuje się na poziomie 61,44% i dotyczy
przede wszystkim refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektów: „Rozwój
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Realizacja planu gospodarki
niskoemisyjnej na terenie Gminy Czarna Białostocka”, „Modernizacja indywidualnych źródeł energii
cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka”, „Termomodernizacja budynków Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej” oraz refundacji wydatków w ramach
przygotowania gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów,
sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej
2014 – 2020. Istotną kwotę dochodów z tego tytułu stanowi dofinansowanie budowy drogi powiatowej
Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa nr 8. Pozostałe
płatności zostaną przekazane Gminie Czarna Białostocka dopiero po zakończeniu i rozliczeniu
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poszczególnych inwestycji. Złożone do Urzędu Marszałkowskiego przez Gminę wnioski o płatność są
obecnie w trakcie weryfikacji.
Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu.
Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (495%),
podatek dochodowy od osób prawnych (135%) oraz wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (222%), dochody związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (125%). Ponadto
zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia
np. naliczone i uzyskane odsetki oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego.
Bardzo niski poziom wykonania dochodów dotyczy wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (3%). Podatek ten jest trudny do oszacowania, jest
pobierany przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości i wartości dokonywanych czynności.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w
ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział

Wyszczególnienie

Struktura
wykonania w
31 grudnia 2018 r. %

010

Rolnictwo i łowiectwo

123 471,85

0,24

600

Transport i łączność

6 795 740,21

12,97

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 470 231,41

2,81

710

Działalność usługowa

1 030,13

0,00

750

Administracja publiczna

146 456,16

0,28

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
78 520,97

0,15

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

0,06

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
12 586 402,11

24,02

758

Różne rozliczenia

13 413 802,89

25,60

801

Oświata i wychowanie

1 027 743,13

1,96

851

Ochrona zdrowia

3 357,57

0,01

852

Pomoc społeczna

948 156,25

1,81

Wykonanie na

30 738,20

10

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

46 880,00

0,09

855

Rodzina

11 055 920,83

21,10

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 644 078,35

8,86

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 649,00

0,02

926

Kultura fizyczna

5 609,30

0,01

52 389 788,36

100,00

Razem

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości
5.229.611,60 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.163.982,60 zł.
Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią
one ponad 46% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co
miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie
kilkunastu procent, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności
wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.
Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują
natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany
jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co
powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu wzrastają. Trudności z egzekucją występują też w
przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności
wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły
wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały
zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW
Wydatki w 2018 r. zrealizowane zostały w kwocie 56.233.216,44 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego.
Wśród zrealizowanych wydatków ponad 61% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na
2018 r. został zrealizowany w 94%, zaś wydatków majątkowych na poziomie około 93%. Poziom
wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia
poniższy wykres.
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LEGENDA – DZIAŁ
1 – rolnictwo i łowiectwo
2 – transport i łączność
3 – gospodarka mieszkaniowa
4 – działalność usługowa
5 – administracja publiczna
6 – urzędy naczelnych
organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

8 – obsługa długu
publicznego

14 – edukacyjna opieka
wychowawcza

9 – różne rozliczenia

15- rodzina

10 – oświata i wychowanie

16 – gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

11 – ochrona zdrowia
12 – pomoc społeczna

17– kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

13 – pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej

18 – kultura fizyczna

7 – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej)
w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział

Wyszczególnienie

Wykonanie na
grudnia 2018 r.

31 Struktura
wykonania w %

010

Rolnictwo i łowiectwo

112 043,23

0,20

600

Transport i łączność

17 043 111,42

30,31

12

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 024 944,19

3,60

710

Działalność usługowa

41 838,78

0,07

750

Administracja publiczna

2 766 305,39

4,92

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
78 520,97

0,14

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

401 460,25

0,71

757

Obsługa długu publicznego

151 864,93

0,27

758

Różne rozliczenia

4 247,85

0,01

801

Oświata i wychowanie

12 092 600,14

21,50

851

Ochrona zdrowia

184 544,21

0,33

852

Pomoc społeczna

2 644 933,89

4,70

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

38 567,00

0,07

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

459 285,43

0,82

855

Rodzina

11 084 223,17

19,71

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 701 029,95

10,14

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 100 132,77

1,96

926

Kultura fizyczna

303 563,17

0,54

56 233 216,74

100,00

Razem

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2018 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do
100%. Niektóre zaś na poziomie znacznie wyższym lub niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co
obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki
bieżące w wysokości 34.561.279,10 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 21.671.937,64 zł.
Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 6.986.152,71 zł.
Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w 2018 roku zostało w dziale 600 – Transport i łączność
(30%), 801 – Oświata i wychowanie (21%) oraz 855 – Rodzina (19%).
Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 38% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację
następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:
1) budowę drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka –
droga krajowa nr 8 – 6.006.597,69 zł,
2) modernizację wjazdu i parkingu przy ul. Sienkiewicza 4 w Czarnej Białostockiej – 35.055,00 zł,
3) aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ul. Akacjowej w Czarnej Białostockiej – 1.230,00 zł,
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4) rozbudowę drogi gminnej 104855B – ul. Marszałkowskiej wraz z sięgaczami, zjazdami,
skrzyżowaniami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przepustem na cieku wodnym w ul.
Marszałkowskiej – 3.232.894,68 zł,
5) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 403.440,10 zł,
6) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej – 1.301.680,90 zł,
7) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej – 180.204,77 zł,
8) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej wraz z budową
przepustu, wykonanie zjazdów i skrzyżowań wraz z budową miejsc postojowych – 478.078,60 zł,
9) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Torowej i Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej –
1.586.070,10 zł,
10) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej – 441.045,11 zł,
11) wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu: „Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” – 1.180,80 zł,
12) budowę ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej – 1.308.049,49 zł,
13) budowę ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej – etap I – 1.100.760,85 zł,
14) budowę drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej – etap I – 291.563,28 zł,
15) wykonanie termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w
Czarnej Białostockiej – 865.169,00 zł,
16) budowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 18.500,00 zł,
17) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy – 77.578,56 zł,
18) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej
Białostockiej – 2.921,00 zł,
19) wymianę wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej – 29.766,00 zł,
20) modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka
(doradztwo techniczne projektu, nadzór inwestorski) – 15.840,00 zł,
21) budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łapczyn oraz Zamczysk – 23.985,00 zł,
22) budowę linii oświetleniowej na ul. Ciepłej i Pogodnej w Czarnej Białostockiej oraz w miejscowości
Wólka Ratowiecka – 23.886,60 zł,
23) dowieszenie trzech opraw oświetleniowych w miejscowości Kosmaty Borek – 6.765,00 zł,
24) wykonanie dokumentacji projektowej na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimki
– 3.628,50 zł,
25) budowę linii oświetleniowej w miejscowości Klimki – 6.309,90 zł,
26) budowę 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Czarnej Białostockiej – 673.765,51 zł,
27) budowę trzech placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna
Białostocka – 286.572,51 zł,
28) przebudowę targowiska miejskiego w Czarnej Białostockie – 2.440.560,30 zł,
29) utwardzenie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej – 20.811,60 zł,
30) zakup nieruchomości, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 377.586,77 zł,
31) udzielono pomocy finansowej Gminie Jasionówka na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy
drogi nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8 na
odcinku działki nr geod. 425, obręb geod. Nr 13 Krasne Stare – 340.000,00 zł,
32) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 90.440,02 zł z
przeznaczeniem na:
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- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B
Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna– 21.771,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2302B - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej, polegającą na
przebudowie zatoki postojowej i chodnika na odcinku od ul. B. Prusa do działki nr geod. 1069/59 –
68.669,02 zł.
Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 710 – Działalność usługowa (46,13%) ze względu
na mniejszą niż zakładano liczbę zlecanych prac geodezyjno – kartograficznych, niewykorzystane zostały
również środki przeznaczone na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka, w związku z przesunięciem
terminu realizacji zadania na rok 2019. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 926 –
Kultura fizyczna (82,71%) w związku z tym, iż planowane było zatrudnienie pracowników w ramach robót
publicznych, które nie doszło do skutku. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu
758 - Różne rozliczenia (2%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną oraz celową
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Ogółem niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z prowadzonych oszczędności w zakresie ich
wydatkowania. Mimo posiadanego planu dążono do ich minimalizowania, aby utrzymać wskaźnik
zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie oraz w celu
osiągnięcia jak najlepszego wyniku budżetu. W zakresie wydatków majątkowych niewykonane zostały
zadania, których realizacja przesunęła się w czasie na rok 2019 tj. budowa ścieżek rowerowych,
opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały.
Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.874.344,76 zł
wynikające z bieżącej działalności (1.251.096,80 zł) oraz z działalności inwestycyjnej (623.247,96 zł).
Zobowiązań wymagalnych nie posiada.

15

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2018 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:
1) Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka –
Przewalanka – droga krajowa Nr 8 – zadanie zakończone,
2) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna
Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie I kwartał 2019 r.,
3) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – zadanie w
trakcie realizacji, została wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Fabrycznej
w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, ciąg pieszo –
rowerowy w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, ciąg pieszo - rowerowy w ul.
Kościelnej w Czarnej Białostockiej, etap I ciągu pieszo - rowerowego w ul. Młynowej w
Czarnej Białostockiej, ciąg pieszo - rowerowego w ul. Torowej i Sienkiewicza oraz ul.
Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej,
4) Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego
w Czarnej Białostockiej – zadanie zrealizowane,
5) Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia
wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – zadanie w trakcie
realizacji, termin zakończenia umowy na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę
istniejącego budynku przedszkola – 29.05.020 r., planowany termin zakończenia
realizacji projektu w zakresie kształcenia i edukacji – 31.08.2020 r.,
6) Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i
roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w
szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej – wykonanie
dokumentacji – zadanie nie zostało zrealizowane,
7) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os.
Pierekały w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia
umowy – 29.03.2019 r.,
8) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone,
9) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w
Czarnej Białostockiej oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie
realizacji, przewidywany termin zakończenia – 18.12.2019 r.,
10) Projekt „Świat należy do mnie” – projekt mający na celu wzmocnienie atrakcyjności i
podniesienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego jest realizowany przez
Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej, planowany termin zakończenia
realizacji projektu 28.02.2020 r.
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DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
USTAWAMI NA 2018 ROK

Dochody

Wydatki
Wykonanie

Dz.

Rozdz. Par.

Wyszczególnienie

Plan

na
dzień % 6:5
31.12.2018 r.

Plan

Wykonanie
na
dzień % 9:8
31.12.2018 r.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

Rolnictwo i łowiectwo

110 234,23

110 234,23

100,00 110 234,23

110 234,23

100,00

Pozostała działalność

110 234,23

110 234,23

100,00 110 234,23

110 234,23

100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
110 234,23

110 234,23

100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

809,57

809,57

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

138,65

138,65

100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

19,84

19,84

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 193,40

1 193,40

100,00

4430

Różne opłaty i składki

108 072,77

108 072,77

100,00

3

010
01095

750
75011

Administracja publiczna

84 198,00

82 390,98

97,85

84 198,00

82 390,98

97,85

Urzędy wojewódzkie

84 198,00

82 390,98

97,85

84 198,00

82 390,98

97,85
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2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
84 198,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

62 387,00

60 876,98

97,58

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

468,00

468,01

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 791,00

10 531,01

97,59

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 540,00

1 503,00

97,60

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

6 000,00

100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 012,00

3 011,98

100,00

83 779,00

78 520,97

93,72

2 315,00

100,00

97,85

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
83 779,00

78 520,97

93,72

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
2 315,00

2 315,00

100,00 2 315,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
2 315,00

2 315,00

100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 936,00

1 935,33

99,97

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

332,00

332,25

100,08

4120

Składki na Fundusz Pracy

47,00

47,42

100,89

81 464,00

76 205,97

93,55

751

75101

75109

82 390,98

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
81 464,00
województw, wybory wójtów, burmistrzów i

76 205,97

93,55
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prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
81 464,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

44 140,00

43 240,00

97,96

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 203,00

2 202,66

99,98

4120

Składki na Fundusz Pracy

278,00

277,25

99,73

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23 891,00

19 536,14

81,77

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 182,00

5 181,84

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 747,00

5 746,48

99,99

4410

Podróże służbowe krajowe

23,00

21,60

93,91

758
75814

2010
801

80153

76 205,97

93,55

Różne rozliczenia

864,00

864,00

100,00 0,00

0,00

Różne rozliczenia finansowe

864,00

864,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
864,00

864,00

100,00

Oświata i wychowanie

77 673,20

76 921,33

99,03

77 673,20

76 485,32

98,47

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu
do
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
77 673,20

76 921,33

99,03

77 673,20

76 485,32

98,47
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2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
77 673,20

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

768,96

757,28

98,48

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

76 904,24

75 728,04

98,47

852

Pomoc społeczna

99,03

26 053,00

22 659,54

86,97

26 053,00

22 659,54

86,97

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
23 860,00

20 685,51

86,70

23 860,00

20 685,51

86,70

2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
23 860,00

20 685,51

86,70

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

23 860,00

20 685,51

86,70

2 193,00

1 974,03

90,02

85213

85215

855

76 921,33

Dodatki mieszkaniowe

2 193,00

1 974,03

90,02

2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
2 193,00

1 974,03

90,02

3110

Świadczenia społeczne

2 150,00

1 935,38

90,02

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43,00

38,65

89,88

Rodzina

11 426 017,04 10 999 147,05 96,26

11 426 017,04 10 999 147,05 96,26
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85501

Świadczenie wychowawcze

6 870 000,00

6 829 414,06

99,41

6 870 000,00

6 829 414,06

99,41

2060

Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom, związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci
6 870 000,00

6 829 414,06

99,41

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

45,00

44,40

98,67

3110

Świadczenia społeczne

6 766 950,00

6 726 973,64

99,41

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58 791,00

58 790,62

100,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 684,00

4 683,30

99,99

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 830,00

10 829,79

100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 556,00

1 555,10

99,94

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 821,00

12 751,38

99,46

4260

Zakup energii

1 400,00

1 400,00

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 040,00

9 503,73

94,66

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

444,00

443,94

99,99

4410

Podróże służbowe krajowe

54,00

54,00

100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 186,00

1 185,66

99,97

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 199,00

1 198,50

99,96
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Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 123 540,00

3 811 078,19

92,42

2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
4 123 540,00

3 811 078,19

92,42

3020

85502

4 123 540,00

3 811 078,19

92,42

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

100,00

26,40

26,40

3110

Świadczenia społeczne

3 999 834,00

3 708 204,53

92,71

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 489,00

63 461,38

92,66

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 511,00

6 510,83

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 915,00

12 489,57

96,71

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 838,00

1 582,11

86,08

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 578,00

2 476,35

23,41

4260

Zakup energii

3 300,00

1 300,00

39,39

4300

Zakup usług pozostałych

14 300,00

10 862,34

75,96

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

522,00

111,78

21,41

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 075,00

2 074,90

100,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

600,00

0,00

0,00

22

4700
85503

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Karta Dużej Rodziny

477,04

234,80

49,22

234,8

49,22

1 978,00

1978

100,00

477,04

234,80

49,22

2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
477,04

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

399,03

196,29

49,19

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

68,23

33,71

49,41

4120

Składki na Fundusz Pracy

9,78

4,8

49,08

432 000,00

358 420,00

82,97

85504

Wspieranie rodziny

432 000,00

358 420,00

82,97

2010

Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
432 000,00

358 420,00

82,97

3110

Świadczenia społeczne

418 200,00

346 800,00

82,93

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 225,00

7 825,00

84,82

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 588,00

1 347,47

84,85

4120

Składki na Fundusz Pracy

227,00

128,26

56,50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 860,00

1 548,22

83,24

4300

Zakup usług pozostałych

900,00

771,05

85,67

OGÓŁEM

11 808 818,47 11 370 738,10 96,29

11 807 954,47 11 369 438,09 96,29
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WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Wydatki

Dz.

Rozdz. Par.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie na
dzień
31.12.2018 r.
% 6:5

1

2

4

5

6

7

5

Transport i łączność

8 082 674,00

5 110 966,86

63,23

11 302 251,00 9 924 212,35

87,81

Drogi publiczne powiatowe

8 082 674,00

5 110 966,86

63,23

10 962 251,00 9 584 212,35

87,43

14 934,50

99,56

3

600
60014

Plan

Wykonanie na
dzień
31.12.2018 r. % 6:5
6

7

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami jst 15 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

7 000,00

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 203,30

1 203,30

100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

171,50

147,00

85,71

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 625,20

6 584,20

99,38
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6257

Dotacje celowe w ramach programów
finansowych
z
udziałem
środków
europejskich oraz środków, o których mowa
a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jst
5 351 097,00

2 673 405,44

49,96

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje
i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami jst
1 267 469,00

1 179 152,60

93,03

6629

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje
i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami jst
1 449 108,00

1 243 474,32

85,81

jednostek

6050

Wydatki
inwestycyjne
budżetowych

jednostek

6057

Wydatki
inwestycyjne
budżetowych

jednostek

6059

Wydatki
inwestycyjne
budżetowych

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

2 532 939,00

2 365 810,24

93,40

5 351 097,00

4 625 946,12

86,45

2 898 215,00

2 487 081,47

85,81

165 000,00

90 440,02

54,81
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60016

6300

853

85311

2710
921
92105

2320

Drogi publiczne gminne

340 000,00

340 000,00

100,00

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

340 000,00

340 000,00

100,00

Pozostałe działania w zakresie polityki
społecznej

25 767,00

25 767,00

100,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

25 767,00

25 767,00

100,00

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

25 767,00

25 767,00

100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 900,00

2 900,00

100,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

2 900,00

2 900,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami jst 2 900,00

2 900,00

100,00

OGÓŁEM

5 113 866,86

63,25

8 085 574,00

11 328 018,00 9 949 979,35

87,84
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4. Oświata i wychowanie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
Liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej w roku
szkolnym 2018/2019:
- Oddział przedszkolny - 24
- Klasy I – VIII - 187
- Klasy III gimnazjum - 66

Kadra nauczycielska zatrudniona w szkole w roku szkolnym 2018/2019
Nauczyciele pełnozatrudnieni - 28
Nauczyciele niepełnozatrudnieni - 5
Średnie wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych
Egzamin gimnazjalny
H.J.PSzkoła
70%
Podstawowa
Nr
1
w H.H-W
54%
Czarnej
MM- 48
Białostockiej
%
MP-51
%
J.A.P- 67
%
J.A.R- 45
%
J.N.P45%
J.F.P84%

Średnie wyniki
w gminie

H.J.P- 69
%
H.H-W
56%
MM.
49%
M.P- 51%
J.A.P 64 %
J.A.R 45 %
J.N.P44%
J.F.P-84%

H.J.P69%
H.H-W
56%
MM
41 %
MP 55%
J.A.P
58%
J.A.R
40%

H.J.P69%
H.H-W
60%
MM.
48 %
M.P- 53
%
J.A.P 68%
J.A.R
54%

H.J.P69%
H.H-W
59%
MM.
47%
M.P- 52%
J.A.P 67%
J.A.R 54%

H.J.P62 %
H.H-W
57%
MM.
45%
M.P- 54%
J.A.P
67 %
J.A.R
46 %
J.N.P55%

H.J.P67%
H.H-W
59%
MM.
53%
M.P56%
J.A.P
69 %

H.J.P68%
H.H-W
59%
MM.
52%
M.P- 56%
J.A.P 68 %
J.N.P
52 %

H.J.P- 62%
H.H.W-57%
MM- 46%
MP-55%
JAP- 67%
JN- 55%

H.J.P.- część humanistyczna- j. polski
HH-W- część humanistyczna- historia i WOS
MM- część matematyczna – matematyka

27

M+P – część matematyczna- matematyka i przyrodnicza
JAP – j. angielski podstawowy
JAR- j. angielski rozszerzony
JNP – j. niemiecki podstawowy
JFP – j. francuski podstawowy

Koła zainteresowań w I półroczu roku szkolnego 2018/2019
Lp
1

2

3

4

5

6

Rodzaj zajęć
Opis zajęć
Zespół wokalny klas Zajęcia odbywały się regularnie w piątki, uczestniczyła w
VII,VIII i gimnazjum
nich średnio 20 osób. Podczas zajęć prowadzone były
ćwiczenia
emisyjno-dykcyjne,
przygotowywano
różnorodny repertuar, który służył jako oprawa wokalna
wszystkich uroczystości szkolnych. Uczniowie mieli
możliwość doskonalenia swojego warsztatu wokalnego
solo i w zespole.
Zajęcia sportowe SKS dla Zajęcia odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu,
dziewczyn z klasy IV i V
uczestniczyło w nich 17 osób. Głównym celem zajęć było
wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez
gry i zabawy. Nauka minisiatkówki i rozbudzenie
zainteresowań sportowych dzieci.
Zajęcia dodatkowe
biologii

z

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Liczba osób
uczestniczących w zajęciach zmieniała się w zależności od
rodzaju omawianych zagadnień. W czasie zajęć
uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu ochrony
środowiska jak i zdrowego stylu życia, brali również udział
w konkursach.
Zajęcia
plastyczno- Zajęcia plastyczno - informatyczne odbywały się raz w
informatyczne
tygodniu. Uczestniczyło w nich 10 osób, głównie z klas
piątych. Uczniowie uczyli się jak dbać i porządkować dane
na komputerach, jak instalować i aktualizować programy
antywirusowe.
Testowali
platformę
courser,
rozwiązywali zadania z informatyki zamieszczone na tej
platformie. Podczas zajęć plastycznych uczniowie
przygotowywali plakaty, dekoracje tematyczne (np.
związane z sylwetką Patrona szkoły)
Zajęcia
w
ramach Program „Sprytne rączki” realizowany jest w trakcie zajęć
programu
“Sprytne popołudniowych w grupie „Tygryski”. Zajęcia odbywają
rączki”
się zgodnie z opracowanym harmonogramem- raz w
tygodniu. Biorą w nim udział wszystkie dzieci z grupy.
Mają one na celu rozwijanie sprawności manualnej.
Koło języka angielskiego Zajęcia koła języka angielskiego odbywały się raz w
tygodniu. W lekcjach brali udział uczniowie klasy VIII a
oraz klasy III a gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie
wykonywali zadania przygotowujące do egzaminu
28

7

8

9

10

1

2

ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego, rozwiązywali
testy konkursowe oraz ćwiczyli umiejętności językowe
takie jak: czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie
wiadomości mailowych oraz uzupełnianie tekstów z
lukami właściwymi środkami i formami językowymi. W
zajęciach uczestniczyło 10 osób.
Koło
chemiczne
- Uczniowie przygotowywali się do udziału w konkursie
gimnazjum
chemicznym. powtarzali wiadomości z poprzednich lat
nauki i rozwiązywali różnego typu zadania. W zajęciach
brało udział 7 osób.
Koło fizyczne
W ramach zajęć uczennice przygotowywały się do udziału
w konkursie fizycznym. Poznawały nowe zagadnienia
zawarte w wymaganiach konkursowych, powtarzały
materiał z lat poprzednich i rozwiązywały różnego typu
zadania. ( 2 uczennice)
Zajęcia dodatkowe z W ramach zajęć uczniowie kl. III a i III c przygotowali część
języka polskiego
artystyczną na Święto Szkoły; pisali prace na konkursy
literackie szkolne i pozaszkolne; pracowali nad
interpretacją utworów do konkursów recytatorskich oraz
niektórzy rozwiązywali zadania egzaminacyjne.
Klub Miłośników Gier Podczas zajęć uczniowie poznawali podstawy i taktykę
Planszowych
gry w różne gry planszowe. W trakcie wspólnego
spędzania czasu mieli możliwość rozwijania umiejętności
interpersonalnych,
uczyli
się
współdziałania,
przestrzegania reguł (regulaminów) oraz przewidywania
i podejmowania decyzji. Podczas gry uczniowie
doświadczali różnego rodzaju emocji zarówno
pozytywnych jak i negatywnych dzięki czemu uczyli się
sobie z nimi radzić. Mieli również okazję do usprawniania
koncentracji uwagi, ćwiczenia pamięci, logicznego
myślenia, usprawniania analizatora słuchowego i
wzrokowego, mowy i wzbogacania słownictwa,
rozwijania umiejętności manualnych i koordynacji
wzrokowo-ruchowej oraz doskonalenia umiejętności
matematycznych. (18 uczniów)
Zajęcia sportowe
Zajęcia odbywały się regularnie w każdym tygodniu,
uczestniczyło w nich 20 osób. Głównym celem zajęć było
rozwijanie umiejętności gry w piłkę nożną.
Kreatywne pisanie
Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu i brało w nich
udział 15 osób z klas V a i b. Podczas zajęć uczniowie
wykonywali ćwiczenia pobudzające kreatywność.
Ćwiczyli redagowanie różnych form wypowiedzi tj.
życzenia, opis, opowiadanie. Młodzież wzięła udział w
kilku konkursach literackich: Życzenia dla Niepodległej,
Kiedy myślę Ojczyzna czy Zima przychodzi z…
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3

4

Uczniowie zdobyli nagrody i wyróżnienia w tych
konkursach (W. Sak, A. Kudlewski, M. Daniłowicz, A.
Matyszczyk) .
Zajęcia muzyczne klas Zajęcia odbywały się w poniedziałki, uczestniczyło w nich
IV-V
ok 20 uczniów. Podczas zajęć dzieci wdrażane były w
różnorodną aktywność muzyczną: granie na dzwonkach
chromatycznych, pianinie, keyboardzie i fletach prostych.
Podczas zajęć uczyły się nowych melodii popularnych,
kolęd oraz wprawek muzycznych. Miały też możliwość
zdobycia dodatkowych ocen z muzyki poprzez poprawę
swojej biegłości w grze na instrumentach. Od strony
wokalnej dzieci były zapraszane licznie do występów
solowych, co wzmacnia ich poczucie własnej wartości,
walczy z tremą, zmusza do poprawnej postawy ciała i
dykcji w wypowiedzi.
Koło chemiczne
W zajęciach uczestniczyło 7 uczennic klasy 7a i 3
uczennice klasy 8a. Dwa razy w zajęciach brał udział
uczeń klasy 2a Stefan Chudziński. Zajęcia odbywały się
regularnie. Uczniowie mieli możliwość samodzielnie
wykonywać doświadczenia. Uczyli się prawidłowego
stosowania
szkła
i
sprzętu
laboratoryjnego,
porządkowania miejsca pracy a w szczególności
przestrzegania zasad wykonywania doświadczeń. Udział
w zajęciach i możliwość obserwowania reakcji
chemicznych i zjawisk fizycznych przyniosło wszystkim
wiele satysfakcji.

Udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej w konkursach
o zasięgu ponadgminny
SFERA DYDAKTYCZNA
Lp.

Nazwa konkursu

Zasięg

1

Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły szkolny
(X. 2018r.)

180 uczniów

2.

Konkurs na najpiękniejszą laurkę

23 uczniów

3.

Konkurs literacki „Modlitwa do Jana międzyszkolny
Pawła II”

szkolny

Udział

7 uczniów
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4.

XVIII Konkurs Recytatorski Poezji
Papieża Jana Pawła II

5.

“Portret
Marszałka
Piłsudskiego”

Józefa szkolny

15 uczniów

6.

“Godło Polski w Tysiącletniej gminny
Tradycji”- konkurs plastyczny

58 uczniów

7.

“Za co kocham Cię Polsko”- konkurs szkolny
na plakat klasowy

88 uczniów

8.

“Polska żyje w nas i naszym gminny
mieście”- konkurs plastyczny na
okładkę książki

12 uczniów

9.

XIII Konkurs recytatorski poezji wojewódzki
Karola Wojtyły (Kleosin)

4 uczniów

10.

“Bożonarodzeniowa
Ozdoba gminny
Choinkowa”- konkurs plastyczny

7 uczniów

11.

Konkurs realioznawczy na temat szkolny
krajów niemieckojęzycznych

28 uczniów

12.

Konkurs na najpiękniejszą bombkę z szkolny
motywem niemieckim

3 uczniów

13.

Konkurs
poezji wojewódzki
obcojęzycznej”Poezja bez granic”
(etap szkolny)

14.

Konkurs
strofy”

15.

Mikołajkowy Konkurs Skoku Wzwyż szkolny
o Mistrzostwo Szkoły

16.

100 zagadek na 100 rocznicę szkolny
Odzyskania Niepodległości

2 uczniów

17.

Mistrz pamięciowego liczenia - szkolny
szkolny konkurs matematyczny

klasy 4 a i b

18.

“Zima przychodzi z…” - konkurs gminny
literacki
zorganizowany
przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w
Czarnej Białostockiej

kl. V

recytatorski

międzyszkolny

13 uczniów

“Anielskie wojewódzki
(etap szkolny)
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SFERA WYCHOWAWCZA
Lp.

Nazwa konkursu

Zasięg

1.

Konkurs na temat ochrony zdrowia - ogólnopolski
MEDITEST

25 uczniów

2.

Szkolny konkurs na najładniej szkolny
udekorowaną salę z okazji Bożego
Narodzenia

wszystkie klasy

3.

Konkurs na najpiękniejszą zakładkę szkolny
do książki

25 uczniów

4.

Konkurs na zilustrowanie hasła szkolny
patriotycznego w języku niemieckim

3 uczniów

5.

Konkurs skan dłoni

17 uczniów

6.

Konkurs na najładniejszą gazetkę z szkolny
okazji Święta Szkoły “Papież i
Polska”

wszystkie klasy

7.

„Kartka
urodzinowa
NIEPODLEGŁEJ”

100 uczniów

8.

„Najpiękniejsza ozdoba na wigilijny szkolny
stół”

15 uczniów klas piątych i siódmej

9.

Konkurs szkolny “Nie ma śmieci są szkolny
surowce wtórne”

9 uczniów

10.

Plebiscyt na ucznia, który najlepiej szkolny
sobie radzi z przestrzeganiem norm
społecznych i zasad dobrego
wychowania

klasy 4-8 oraz 3 gim.

11.

Konkurs „Ja i moja ojczyzna” – szkolny
redagowanie poezji o tematyce
patriotycznej

kl. 4-8 oraz 3 gimnazjum

ogólnopolski

dla międzyszkolny

Udział
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SFERA PROFILAKTYCZNA
Lp.

Nazwa konkursu

Zasięg

1.

Szkolny konkurs pierwszej pomocy szkolny
przedmedycznej Bądź bohaterem!

Udział

klasy IV - VIII oraz III gim

Projekty, programy, innowacje realizowane w I półroczu 2018/2019
SFERA DYDAKTYCZNA
projekty
lp. podjęte działania
1.

Projekt „Gotuj się na matematykę” w ramach V edycji Programu
mPotęga

2.

Projekt „Lepsza szkoła” – „Nowy wielki egzamin”

3.

Projekt „Lepsza szkoła” – „Wielki egzamin”

innowacje
lp. podjęte działania
1.

„Mały patriota” – czyli lekcja historii dla przedszkolaków i pierwszaków

2.

„Mistrz liczenia – wykorzystanie kart Grabowskiego”

3.

“Dzieci polskie dzieciom misji”

SFERA WYCHOWAWCZA
projekty
lp.

podjęte działania

1.

“Dobry zawód – fajne życie” – gimnazjum kl. 3
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programy
lp.

podjęte działania

1.

Ogólnopolski Program „Trzymaj formę”

2.

Amnesty International
Realizacja projektu „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”

SFERA PROFILAKTYCZNA
programy
lp. podjęte działania
1.

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

2.

Akademia Bezpiecznego Puchatka – program pod patronatem
Komendanta Głównego Policji – X.2018r.

3.

Akademia Aquafresh- program profilaktyczny przeciw próchnicy zębów.

4.

Sprytne Rączki- program zajęć rozwijających sprawność manualną
dzieci 6 letnich

5.

Zdrowo jem, więcej wiem- program pod patronatem małżonki
prezydenta A. Kornhauser- Dudy

Organizacja zajęć profilaktycznych:
 w klasach V, VII, VIII i III gimnazjum odbyły się warsztaty pt. „Fonoholizm – jak się nie dać”,
które zostały przeprowadzone przez terapeutę uzależnień. Na zajęciach uświadomiono
uczniom zagrożenia, jakie niesie ze sobą zbyt częste, bezrefleksyjne, używanie telefonu
komórkowego. Ukazanie mechanizmów uzależnienia od aplikacji telefonicznych oraz
przekonanie jak wiele umiejętności społecznych pozostaje nierozwiniętych kiedy
nadmiernie korzysta się z telefonu. Przekazanie wskazówek dotyczących tego jak
świadomie, mądrze korzystać z telefonu komórkowego i poszukiwać za jego
pośrednictwem treści wartościowych;
 klasy V uczestniczyły w warsztatach pt. „Złość daje w kość”. Podczas warsztatów były
rozwijane postawy wolne od agresji, poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie,
a także budowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami. Prowadzący uświadamiali
uczniom, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie ustalali
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najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu. Prezentowane były
sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowej bez uciekania się do zachowań z jednej strony
agresywnych, a z drugiej – nadmiernie uległych. Uczniowie poznali również metody
relaksacji oraz uczyli się, jak radzić sobie z frustracją i negatywnymi emocjami;
 klasy III gimnazjum uczestniczyły w warsztatach „Jestem wolny – mam przewagę”, na
którym omawiane były zagadnienia dotyczące konieczności dbania o własne zdrowie, ale
przede wszystkim uświadamianie zagrożeń związanych z sięganiem po substancje
psychoaktywne;
 klasy III uczestniczyły w rekomendowanym programie „Debata”;
 nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu, które miało na celu doskonalenie umiejętności w
zakresie kształtowania postaw społecznych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej.
W szkole zajęcia odbywały się w 18 oddziałach, w tym:
 16 klas ogólnodostępnych,
 1 klasa integracyjna,
 1 oddział przedszkolny
W szkole uczyło się 364 uczniów, w tym:
 320 w klasach ogólnodostępnych,
 18 w klasie integracyjnej,
 26 w oddziale przedszkolnym
 w świetlicy szkolnej opieką objęto 79 dzieci,
 252 uczniów korzystało z obiadów
W szkole pracowało:
 45 nauczycieli /stażystów 1, kontraktowych 3,mianowanych 5,dyplomowanych 36/
 1 pomoc n-la.
Inne
XII Konkurs kolęd i piosenki świątecznej w Białymstoku II miejsce
Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Piękno niejedno ma
imię” przeprowadzonym z okazji 20.rocznicy śmierci
Zbigniewa Herberta
Powiatowy konkurs wokalny Piosenki Pokolenia
Naszych Rodziców- Tykocin 2018
VII Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy
Kolędę Jezusowi" Czarna Białostocka 2018/ jesteśmy
organizatorem/
Gminny konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II

III miejsce
2 wyróżnienia
- I miejsce -III miejsce i
wyróżnienie
wyróżnienie

II miejsce
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Mistrzostwach woj. LDK rzut piłką lekarską -dziewczęta I miejsce
Mistrzostwach woj. LDK rzut piłką lekarską-chłopcy
II, III miejsce
Finał Igrzysk Wojewódzkich w Sztafetowych Biegach finalistka
Przełajowych
- Realizacja wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020
organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i
wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży
- Realizacja wsparcia finansowego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica”
- Realizacja projektu „Świat należy do mnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16, oś
priorytetowa III, działanie 3.1
-Innowacja pedagogiczna Insta.Ling- jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych, w tym
języka angielskiego oraz ortografii języka polskiego.
-Innowacja pedagogiczna - Edukacja Regionalna- „Podlasie – moja mała Ojczyzna” w ramach
obchodów 100lecia odzyskania niepodległości
- Innowacja pedagogiczna- cykl zajęć świetlicowych „Poznajemy zawody”
- Innowacja pedagogiczna „Okejowy pociąg do wiedzy” – połączenie oceniania kształtującego
z zeszytem ucznia
- Innowacja pedagogiczna „Spotkania z językiem polskim”
- Zdobycie certyfikatu „Szkoła młodych patriotów” na 100lecie odzyskania niepodległości
-Realizacja programów „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”
- Aplikowanie i dofinansowanie z podziału rezerwy oświatowej na doposażenie pracowni
przedmiotowych, aplikowanie w programie „Posiłek w szkole i w domu”
Zorganizowano dla rodziców udział w prelekcji połączonej z prezentacją na temat „Jak chronić
dzieci przed narkotykami i dopalaczami”, „Jak skutecznie stawiać granice dla swojego dziecka”
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Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej
Ilość uczniów – 205
Liczba etatów nauczycielskich - 26, 28
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych - 23
Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych - 9
Ilość oddziałów - 12
Wyniki egzaminów zewnętrznych:
Średnia szkoły
H.J.P.
66%
HH-W
60%
MM
54%
MP
55%
JAP
61%
JAR
39%

Średnia województwa
H.J.P.
67%
HH-W
59%
MM
53%
MP
56%
JAP
69%
JAR
52%

Średnia kraju
H.J.P
68%
HH-W
59%
MM
52%
MP
56%
JAP
68%
JAR
52%

Liczba uczniów dowożonych na koszt gminy – 136

Remonty i inwestycje:
Inwestycja

Koszt inwestycji

Wymiana pokrycia dachowego 4454,36 zł
na budynku gospodarczym.
Budowa chodnika wejściowego
do budynku.

Termin
ukończenia

Źródła finansowania

Grudzień 2017r.

Środki własne.

Sierpień 2018r.
16097,02 zł

Fundusz sołecki (Czarnej
Wsi Kościelnej )
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Rok szk. 2017/2018:
- realizacja całorocznego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”,
- realizacja całorocznego programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej”,
- udział szkoły w projekcie edukacyjno – badawczym „ Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”,
- wprowadzenie do oferty edukacyjnej nauki języka migowego,
- organizacja zajęć w ramach projektu „Umiem pływać”,
- organizacja zajęć z programowania,
- realizacja zajęć w ramach projektu zewnętrznego „Misja przyroda”,
- realizacja zajęć w ramach projektu „Szkoła Liderów – Euro – week”,
- cykliczna organizacja imprezy masowej – „Piknik rodzinny”,
- przynależność szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie,
- realizacja projektu ( kl. I – III SP )we współpracy z WOŚP – Ratujemy i uczymy ratować”,
- realizacja programu „Dobry zawód – fajne życie”,
- udział szkoły w programie rządowym „Aktywna tablica”,
- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- zaangażowanie szkoły w ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”.

Informacja dotycząca działalności Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej
Białostockiej w roku 2018
1. Wychowankowie Przedszkola
Liczba dzieci
189
Do przedszkola uczęszczało 189 dzieci (3- dzieci w wieku 2,5 roku/ 45 – 3 latków/ 63- 4 latków/
64- 5 latków/ 15- 6 latków. W strukturze przedszkola funkcjonowało 5 oddziałów 11 godzinnych
(125 dzieci) i 3 oddziały 5 godzinne, do których uczęszczało 64 maluszków. Dzieci z oddziałów 5godzinnych przebywały w podpiwniczeniu budynku.
Liczba oddziałów
Uczniowie na oddział

8
23,6

38

1.1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej
Zajęcia
rewalidacyjne

Logopedia/
Indywidualny
zajęcia
z tok nauki
psychologiem
79
dzieci
logopedyczne

5 dzieci

-14z
psychologiem

Zajęcia wyrównawcze
(korekcyjnokompensacyjne)

3 dzieci / 0,5
tygodniowo

Wczesne
wspomaganie
rozwoju
5
dzieci
realizowało zajęcia
godz. w wymiarze 33
godzin w miesiącu

1.2. Udział dzieci w konkursach o zasięgu ponad gminnym i imprezach organizowanych w
Przedszkolu
Rodzaj konkurs

plastyczny

muzyczny
recytatorski

Nazwa konkursu poza przedszkolnego
1.„ Uśmiech dziecka”
2.„Za co kocham Polskę”
3.„Ozdoby świąteczne”
4.„ Legendy polskie”
5. „ Życie w akwarium”
6. „ Na wiosennej łące”
7. „ Witajcie w naszej bajce”
8. „ Co w trawie piszczy”
9. „ Herb mojego miasta”
10.„ Z przyrodą za pan brat”.
11. „ Pod kolorowym parasolem Jesieni”
12. „Barwy jesieni”
13. „ Moja miejscowość – moja mała ojczyzna”
14. „ Jesienne oluszki, leśne skrzaty”
15. „ Mój przyjaciel Miś ”
16. „ Podróże po Podlasiu”
17. „ Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”
18. „ Drewko bożonarodzeniowe”
19. „ Kartka świąteczna”
„Mama tata i ja”-wojewódzki konkurs piosenki
przedszkolne
„ Mój dom moja rodzina”-wojewódzki konkurs
wokalno-recytatorski

Ilość dzieci
4
2
3
2
1
2
2
1
2
2
3
3
2
2
3
7
1
1
2
2

1
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1.„Las jesienią”- plastyczny
2.„Najpiękniejszy latawiec”- plastyczny
3.„Choinka piękna jak las”- plastyczny
konkursy
4. Olimpiada matematyczna
zorganizowane przez
5. „Moja gra planszowa”- plastyczny
Przedszkole
6. Spartakiada dla 5-6 latków
7. ,,Przedszkolak małym patriotą”
8. ,,My Polacy- jako przedszkolacy”- wystawa fotograficzna
1. „ Sprzątanie Świata”
2. „ Imieniny przedszkola”
3. „ Dzień przedszkolaka”
4. Dzień Edukacji Narodowej
5. „Pasowanie na przedszkolaka”
6. „ Andrzejki „– wróżby i tańce
7. „Dzień Pluszowego Misia
8. „ Mikołajki”
9. Spotkania opłatkowe, „Jasełka”
10. „Choinka noworoczna”
11. „Dzień Babci i Dziadka”
12. „Koncert kolęd”
imprezy i uroczystości
13. „” Dzień języka ojczystego”
organizowane
w
14. „ Powitanie wiosny”
przedszkolu
15. „ Konkurs piosenki przedszkolnej „Mam, tata i ja”
16. „ Warsztaty wielkanocne”
17. „Dzień służby zdrowia”
18. „ Dzień marchewki’
19. „ Konkurs recytatorski”
20. „ Dzień muzyki”
21. „ Tydzień patriotyczny”
22. „ Spotkanie z ciekawymi ludźmi”- warsztaty dla rodzin, robienie
latawców
23. „ Maraton przedszkolaków”
24. „ Piknik rodzinny”
25. „ Matematyka z Politechniki”
26. „ Dzień Dziecka” - zabawy animacyjne
27. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

1.3.

Programy realizowane z dziećmi

od 01 do 08.2018r.
1.„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój dzieci.
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2. „ W muzycznej krainie” - program zespołu wokalno-tanecznego w przedszkolu
3. „Dobre rady dla Smyka” - program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku
przedszkolnym
4. „Mali artyści” - program koła plastycznego
5. Program Nauczania Języka Angielskiego. Wychowanie Przedszkolne i Klasy Zerowe.
6. „ Sprawne rączki zucha” - program rozwijający sprawność motoryczną
7. „Kochamy dobrego Boga”- Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym
8. „Cyberprzemoc” -Przedszkolak, uczeń w sieci.
9. „ Muzyka jest wszędzie”- program zajęć rytmiki
10. „Przygoda z teatrem” – edukacja teatralna w przedszkolu. Program autorski.
11. „ Talent jest w nas” - program zajęć wakacyjnych dla dzieci 3-7 letnich
a od 09 do 12.2018r.
1.Necio.pl- zajęcia o charakterze profilaktycznym, mające naukę bezpiecznego korzystania z
internetu i mediów.
2.Zorganizowano w każdej grupie warsztaty połączone z zajęciami otwartymi na temat
kodowania i programowania na dywanie.
3.Realizowano projekt „Nie święci garnki lepią” poświęcony poznawaniu przez dzieci
wyjątkowych ludzi zamieszkujących naszą gminę.
4. „Misja „Velvetki” –ogólnopolski program mający na celu naukę profilaktycznych pod
względem zdrowotnym zachowań
5.Program edukacji zdrowotnej „Dobre rady dla Smyka” (autorski nauczycieli)
6.Program “Problem z głowy” – profilaktyka wszawicy
7.Program “Chronimy dzieci”- przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci
8.W grudniu została zakończona innowacja pedagogiczna „Przedszkolaki do Ręko-dzieła”.
9.„ Wokół przedszkola” - Program wychowania przedszkolnego
10. „Dobre rady dla Smyka” - program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym
11.„ Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu - Program Nauczania Języka
Angielskiego dla dzieci w wieku 5-6 lat,
12.„Kochamy dobrego Boga”- Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym
13.Dziecięce matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.

1.4.
Realizacja dodatkowych przedsięwzięć
W ramach obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości:
1. Zrealizowano projekt- „Polska – częścią czystego świata” za realizację którego
uzyskaliśmy wyróżnienie w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach BiałoCzerwonych”.
Działania projektowe- tematyka poszczególnych dni:
a) segregacja śmieci
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b) sprzątanie „świata”
c) ekologiczny pochód ulicami naszej miejscowości
d) zasadzenie drzewa, spotkanie z leśnikami, wycieczka do szkółki leśnej i nadleśnictwa
I.
przygotowano kąciki historyczne w salach zajęć
II.
zorganizowano konkurs „My Polacy- jako przedszkolacy”- konkurs fotograficzny
oraz konkurs na karty malowanki i wiersz o Czarnej Białostockiej, a także literacki
konkurs rodzinny „Opowieść wigilijna”
2. Przygotowano dzieci z Przedszkola do udziału w gminnym „patriotycznym
śpiewaniu”
3. Dnia 9.11.2018r. włączyliśmy się w wojewódzką akcję przygotowując „Dzień
przedszkolnych patriotów”- uroczystośćwspólne śpiewanie hymnu
państwowego, uzyskując podziękowanie MEN za udział w biciu „Rekordu dla
Niepodległej”
4. Przygotowaliśmy występ dzieci na 11.11.2018r. w czasie gminnych obchodów.
1.5 Wsparcie materialne dla dzieci
Dofinansowanie posiłków
9 osób –obiady opłacane przez MGOPS
2. Kadra zatrudniona w Przedszkolu
Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych
Liczba etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych
Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych
Liczba nauczycieli - suma
Liczba pracowników administracyjno- obsługowych

16
1,62
4
20
19

2.1. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego – liczba nauczycieli
bez stopnia awansu zawodowego
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani

2
0
2
3
13

2.2. Awans zawodowy nauczycieli w roku 2018
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela:
Kontraktowego
0
mianowanego
1
dyplomowanego
0
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2.3. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli
Nauczyciele

Kwalifikacje

Kwalifikacje dodatkowe

1

mgr z p.pwczesnoszkolna

2

mgr z p.pwczesnoszkolna

3

mgr z p.pwczesnoszkolna

4

mgr z p.p- pedagogika studia podyplomowe- Logopedia, Terapia
opiekuńczo- wychowawcza
pedagogiczna

pedagogika Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju i edukacji uczniów
autystycznych
studia podyplomowe- Oligofrenopedagogika
pedagogika studia podyplomowe – Psychopedagogika
kreatywności
pedagogika studia podyplomowe- Terapia pedagogiczna

kurs kwalifikacyjny –Oligofrenopedagogika
studia podyplomowe- Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
studia podyplomowe –ICT języków obcych oraz
drugiego przedmiotu terapia pedagogiczna
kurs kwalifikacyjny –Wczesne wspomaganie
rozwoju dzieci z autyzmem
studia podyplomowe- Edukacja i rewalidacja
dzieci z autyzmem
5

mgr z p.p – teologia

6

mgr z p.pwczesnoszkolna

studia
podyplomowe
–
Pedagogika
wczesnoszkolna w systemie kształcenia
zintegrowanego

pedagogika studia podyplomowe – Psychopedagogika
kreatywności
studia podyplomowe- Socjoterapia

7

mgr
z
p.ppoczątkowe

nauczanie studia
podyplomoweprzedszkolne,

Wychowanie

kurs kwalifikacyjny- Bibliotekoznawstwo
kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i
zarządzania oświatą
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kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika
8

licencjat-pedagogika
przedszkolna
mgr z p.pwczesnoszkolna

studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna

pedagogika

9

mgr filologii angielskiej

10

mgr z p.pwczesnoszkolna

pedagogika kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i
zarządzania oświatą
kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika

11

mgr z p.pwczesnoszkolna

pedagogika kolegium teologiczne
studia podyplomowe- Gimnastyka korekcyjna

12

mgr z p.p- pedagogika wczesnoszkolna

13

mgr z p.p- wych. przedszkolne

14

mgr z p-p – psychologia Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo
stosowana
nauczycieli

studia podyplomowe- Gimnastyka korekcyjna

Studia podyplomowe pozyskiwanie i rozliczanie

Fundusze

UE-

Studia podyplomowe- Socjoterapia
Studia
podyplomoweprzedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika

Studia podyplomowe- Integracja sensoryczna
15

mgr z p.p- wych. przedszkolne

16

mgr z p.p-teologia

17

mgr z p.pwczesnoszkolna

pedagogika Studia podyplomowe- Pedagogika specjalnakształcenie integracyjne
Kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowenauczycieli

Informatyka

44

dla

18

mgr z p.pwczesnoszkolna

pedagogika Studia
podyplomoweindywidualnego rozwoju dziecka

Wspieranie

studia podyplomowe- Terapia pedagogiczna
19

mgr z p.p
specjalna

–

pedagogika Studia podyplomowe- Edukacja Elementarna

3. Informacja na temat działalności przedszkola roku 2018
W związku z przyznaniem Gminie Czarna Białostocka dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPPD.03.01.03-200004/17 pt. „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do
świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” planowano
rozbudowę i modernizację budynku, do której trwały przygotowania.
4. Założenia/ plany placówki oświatowej w roku 2018
CELE GŁÓWNE do pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej
1. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej.
2. Rozwijanie twórczych zdolności
indywidualności dziecka.

dziecka,

pobudzanie

wyobraźni

twórczej,

3. Poznawanie podstaw technologii cyfrowej.

5. Kultura, sport i rekreacja
Domu Kultury w Czarnej Białostockiej
Baza lokalowa, w której prowadzona jest działalność
 Dom Kultury, ul. Kościelna 8
 Filia Domu Kultury, ul. Torowa 9
 Wiejski Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej
 Świetlica Wiejska w Wólce Ratowieckiej
 Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie
Zespoły i koła zainteresowań:
W 2018 roku w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej funkcjonowały następujące sekcje i koła
zainteresowań:
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1/ Zespoły tańca nowoczesnego ( grupy zaawansowane) – instruktor tańca
4 grup wiekowych dla dzieci i młodzieży – zajęcia prowadzone są już od wieku przedszkolnego
poprzez szkołę podstawową i gimnazjum. W zajęciach brało udział około 100 dzieci. Dzieci i
młodzież bardzo często uczestniczą w Turniejach tanecznych organizowanych na terenie całego
kraju.
2/ Zespoły tańca nowoczesnego ( grupy początkujące) – instruktor tańca
2 grupy wiekowe dla dzieci i młodzieży – zajęcia prowadzone są już od wieku przedszkolnego
poprzez szkołę podstawową i gimnazjum. W zajęciach brało udział około 20 dzieci. Podział na grupy
zaawansowane i początkujące nastąpił we wrześniu 2018 r.
3/ Klub tańca sportowego – instruktor tańca
zajęcia prowadzone są dla grupy początkującej, a na zajęcia uczęszcza około 8 osób
4/ Chór seniora „Czarna Jagoda” – instruktor muzyki,
zespół liczy obecnie 11 członków. Zespół uczestniczy w wielu imprezach organizowanych w naszej
gminie. Jest również często zapraszany na różne przeglądy i koncerty przez wiele ośrodków w
naszym regionie.
5/ 2 Młodzieżowe zespoły muzyczne – bez instruktora
6/ Dziecięce koło plastyczne – 2 grupy wiekowe – instruktor plastyk
W zajęciach bierze udział około 20 osób, dzieci mogą zapoznać z różnymi formami pracy i technik
plastycznych i graficznych
7/ Koło fotograficzne - Klub Fotografii „PRYZMAT” – instruktor fotograf prowadzone są zajęcia dla
młodzieży i osób dorosłych dwa razy w tygodniu, podczas których zapoznać się można z różnymi
technikami fotografowania.
Stałą formą pracy koła są wystawy fotograficzne, konkursy fotograficzne, plenery jak również
całoroczny cykl spotkań z fotografią „Slajdowisko”.
8/ nauka gry na instrumentach dętych – instruktor muzyki
Zespół na chwilę obecną liczy 6 osób. Prowadzone są równolegle zajęcia gry na instrumentach
dętych z dziećmi i młodzieżą ( jest 5 osób uczących się gry na instrumentach dętych)
9/ Koło szachowe – instruktor
Zajęcia skupiają grono osób już grających i tych co chcą się nauczyć podstaw gry. W zajęciach
uczestniczyło w ubiegłym roku średnio około 10 uczestników w wieku od 6 do 30 lat. Przez cały rok
rozgrywane są przez DK turnieje szachowe, młodzież uczestniczy również w turniejach
wyjazdowych.
10/ Koło brydżowe – instruktor
Turnieje brydżowe cieszą się popularnością nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale również
wśród osób przyjezdnych np. z Białegostoku. Organizowane są również w ciągu roku 4 turnieje
rangi wojewódzkiej jako Grand Prix Województwa i Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża dla VIP-ów.
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Od 2018 roku rozgrywany jest również Turniej Brydżowy dla dzieci ze szkół w województwie
podlaskim, które realizują program nauki brydża. Ponadto drużyna z DK uczestniczy od wielu lat w
rozgrywkach III Brydżowej Ligi Podlaskiej i Pucharze Województwa Podlaskiego. Brydżyści
uczestniczą w wielu turniejach organizowanych poza Czarną Białostocką.
11/ Trio Akordeonowe „AKRORD” – instruktor
Trio Akord współpracuje na co dzień z zespołami ludowymi oraz dętym zespołem
instrumentalnym. W 2018 roku zespół nagrał nową płytę pn. „Być Bliżej Ciebie Chcę.”
12/ Soliści i Młodzieżowy Zespół Wokalny „Belcanto” – instruktor muzyki
Zespół działa już od kilku lat. Na zajęcia uczęszcza około10 osób. Dzieci i młodzież prezentują swoje
umiejętności podczas koncertów „Belcanto” organizowanych systematycznie w DK oraz na
imprezach plenerowych organizowanych na terenie naszej gminy. W zajęciach uczestniczą również
dorośli.
13/ Zajęcia Aerobiku – 2 instruktorów
Zajęcia skierowane są głównie dla młodzieży i dorosłych. W zajęciach uczestniczy około 50 osób w
kilku grupach. Dużą popularnością cieszą się organizowane maratony aerobiku.
14/ Koło modelarskie „Modelandia” – instruktor
Zajęcia prowadzone są po kilkuletniej przerwie od marca 2015 roku. W zajęciach uczestniczy około
10 osób. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu. Dzieci i młodzież wystawiają swoje modele w
konkursach modelarskich na terenie całego kraju oraz na Ogólnopolskim Konkursie Modeli
Kartonowych w DK. Podczas Dni Czarnej Białostockiej organizowana jest Międzynarodowa Wystawa
i Konkurs Modeli Kartonowych
15/ Zajęcia gry na perkusji – instruktor
Zajęcia prowadzone są od jesieni 2018 roku. Zebrała się grupa 7 osób, które są zainteresowane
nauką gry na tym instrumencie.

Imprezy
W 2018 roku Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zorganizował lub współorganizował wiele
różnorodnych imprez o zróżnicowanej charakterystyce zarówno na terenie miasta jak i gminy. Na
szczególną uwagę zaś zasługują takie wydarzenia jak;
- Dni Czarnej Białostockiej
- „Spotkania Hubertowskie”
- „Podlaska Oktawa Kultur”
- Piknik rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”
- „Podlaskie Spotkania Akordeonowe”
- Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych
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- Turniej Taneczny dla dzieci „Time for Kids”

Ponadto DK organizował lub pomagał w organizacji takich przedsięwzięć jak:
1.

Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych – DK w Czarnej Białostockiej (wspólnie ze
Starostwem Powiatowym w Białymstoku, które w większości finansuje całą imprezę ).
- Wojewódzki Przegląd Kolęd – SP Nr 2 – ( pomoc w organizacji- nagłośnienie imprezy )

2. „Zabawy Karnawałowe” DK i WDK, ŚW – ( wspólnie ze Związkiem Emerytów,
Rencistów i inwalidów oraz KGW )
3. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H. Rogozińskiego” Taki Pejzaż”
i Wystawa pokonkursowa Konkursu
4. Turniej Taneczny „Time For Kids” ( wraz ze zbiórką pieniędzy na cel charytatywny )
5. Turnieje Brydżowe z cyklu Grand Prix Województwa Podlaskiego – DK;
 Turniej Otwarcia Sezonu 2018
 Memoriał Bogdana Janiszewskiego
 Turniej „O Puchar Dyrektora DK”
 „Memoriał Andrzeja Mera”.
 V Podlaski „Turniej Przyjaciół Brydża”
 II Podlaski Turniej brydżowy dla dzieci i młodzieży
6. Wystawy fotograficzne z okazji :
 Dnia Ziemi - DK w Czarnej Białostockiej
 Dni Czarnej Białostockiej – Plac Miejski
 Poplenerowe wystawy „Niemczyn” - DK w Czarnej Białostockiej
 Wystawy okazjonalne i tematyczne organizowane w Bibliotece, DK, WDK, ŚW z okazji
imprez plenerowych jak „Spotkania Hubertowskie”, „Zielone Świątki”, „Dożynki”.
7. Rocznice i Święta Państwowe ( wspólnie z UM i gminnymi instytucjami )
 Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 Konstytucji 3 Maja ( Bieg o Puchar Proboszcza )
 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
 11 Listopada ( wspólnie z UM i instytucjami z terenu miasta )
8. Koncert „Patriotyczne Śpiewanie” – Grupa „Belcanto” wspólnie ze szkołami z terenu gminy.
9. Chóralny Koncert Patriotyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości – Kościół pw. Św.
Rodziny, Kościół pw. Jezusa Miłosiernego
10. Obchody „Dnia Matki” – DK, WDK, ŚW ( wspólnie ze ZERiI )
11. Całoroczny cykl spotkań z fotografią „SLAJDOWISKO”
cykliczne spotkania w ciągu całego roku ze znanymi postaciami z dziedziny fotografii – DK
12. Dni Otwarte CRL - Święto Szlaku Rękodzieła Ludowego
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13. Podlaskie Spotkania Akordeonowe – DK, Karczma za Płotem
14. Koncert Kolęd – koncert Chóru „Modo Majorum”
15. Duatlon oraz I Bieg Hubertusa – pomoc w organizacji
16. Dni Czarnej Białostockiej – ( wspólnie z UM i instytucjami z terenu miasta i gminy )





Koncerty muzyczne –Plac Miejski
Wystawa Fotograficzna – Plac Miejski
Piknik rodzinny dla dzieci i dorosłych – Plac Miejski
Ogólnopolski konkurs Modeli Kartonowych

17. Ogólnopolski Plener Malarski „Barwy Niemczyna” - CRL Niemczyn
i Wystawa poplenerowa „Barwy Niemczyna” - DK
18. Plenery artystyczne i integracyjne;
 Plener „Duchy Puszczy” – wspólnie ze St. „Majstrownia”
 Ogólnopolski Plener Fotograficzny CRL w Niemczynie
19. 2 Obozy taneczne podczas wakacji – poza terenem gminy
20. Koncert zespołów z zagranicy w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur ( wspólnie z WOAK w
Białymstoku )
21. „Spotkania Hubertowskie” w Puszczy Knyszyńskiej – ( wspólnie z UM, Nadleśnictwem
i z gminnymi instytucjami)
22. Obchody „Dnia Seniora” – DK, WDK ( wspólnie z ZERiI )
23. Zabawy dla seniorów i emerytów ( wspólnie z ZERiI )
24. Dzień Wolontariusza – pomoc w organizacji
25. Wyjazdy na konkursy modelarskie ( m.in. do Olsztyna, Białegostoku, Sokółki )
26. Festiwal Pieśni i poezji żołnierskiej „O Czarną Różę’ – DK (wspólnie z „SON Razem” )
27. Nagranie, wydanie i promocja płyty Trio Akord „Być Bliżej Ciebie Chcę” – koncerty w
kościołach całej gminy oraz DK
28. Cykliczne koncerty z cyklu „Belcanto” – występy zespołu i solistów z DK
29. Spotkania z okazji Dnia Kobiet - DK
30. Warsztaty taneczne dla dzieci – DK
31. „Dzień Podlasia” – Pokazowe warsztaty rękodzieła z naszej gminy w Warszawie
32. Cykliczne warsztaty taneczne dla seniorów – DK
33. Wyjazdy na zawody taneczne ( m.in. do Białegostoku, Grajewa, Kętrzyna, Piły, Zabrza)
34. Zabawy Andrzejkowe – WDK,ŚW
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35. Turnieje Szachowe – DK; ( turniej feryjny oraz turnieje po całym regionie podlaskim )
36. Spotkania opłatkowe - DK, WDK, ŚW
37. Zabawy Sylwestrowe

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej stara się w miarę potrzeb i możliwości zawsze pomagać lub
też bierze udział w innych przedsięwzięciach organizowanych przez różne instytucje. Jest również
współorganizatorem wielu oficjalnych spotkań, zebrań i temu podobnych inicjatyw zarówno
kulturalnych jak i sportowych.
Dom Kultury współpracuje i pomaga większości organizacji działających na terenie miasta i gminy
Czarna Białostocka.

W Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej
Zajęcie i koła zainteresowań;
1/ Zespół „Czarnowiacy” - instruktor muzyki
Zespół liczy 15 członków. Zespół czynnie działa od 35 lat. Zespół czynnie uczestniczy we wszystkich
wydarzeniach na terenie całego naszego regionu i województwa. Zespół był wielokrotnie nagradzany i
zapraszany na ważne wydarzenia z naszym regionie.
2/ Teatrzyk Form Różnych „Zryw” – instruktor
W kabarecie występuje 17 osób. Zespół sam pisze teksty i szyje stroje. Jest wielokrotnie nagradzany na
różnych przeglądach. W roku 2018 odbył się jubileusz 10-lecia kabaretu.
3/ Zajęcia plastyczne dla dzieci – instruktor plastyk
Zajęcia odbywają się w 2 razy w tygodniu. W zajęciach ogółem uczestniczy około 12 osób.
4/ Zespół rockowy – bez instruktora
5/ Zajęcia Tańca Ludowego ( 2 grupy wiekowe ) – instruktor
Zajęcia prowadzone są od jesieni 2017 i skierowane są głównie dla dzieci klas młodszych szkoły
podstawowej. W zajęciach uczestniczy około 15 osób.
Od jesieni 2018 roku nastąpił podział dzieci na 2 grupy wiekowe.
Planowane jest w przyszłości ponowne połączenie grupy z zespołem „Czarnowiacy” oraz założenie
kapeli.
6/ Grupa teatralna „Czarnownice” – instruktor
zajęcia teatralne z młodzieżą. Grupa liczyła w 2018 roku 6 osób.
7. Pilates – instruktor
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Powstała na jesieni nowa forma odpoczynku ruchowego dla osób dorosłych. W zajęciach uczestniczy
około 10 osób.
Na terenie WDK w Czarnej Wsi Kościelnej funkcjonuje prężnie Koło Gospodyń Wiejskich oraz punkt
biblioteczny. Ponadto dzieci i młodzież mogą korzystać i uczyć się gry w bilard, piłkarzyki i tenis stołowy.
Wykaz większych imprez organizowanych w Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej w
roku 2018

Miesiąc

Wydarzenie

Styczeń

Wieczór Kolędniczy.
Udział zespołu ,,Czarnowiacy” oraz Teatrzyku Form Różnych ,,Zryw” w Powiatowym
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.
Warsztaty Rękodzieła- Zdobienie świec metodą decoupage
Zajęcia feryjne- Warsztaty teatralne i warsztaty plastyczne.

Luty

Zajęcia feryjne- Warsztaty teatralne i warsztaty plastyczne.
Udział Teatrzyku Form Różnych ,,Zryw” (II miejsce) w Wojewódzkich Spotkaniach
Zespołów Kolędniczych w Łomży
Biesiada Zaściankowa – Zabawa karnawałowa wg. dawnych zwyczajów szlacheckich
Warsztaty Rękodzieła- Palma Wielkanocna

Marzec

Warsztaty Rękodzieła-Zdobienie jajek metodą batikową

Kwiecień

,,Mama tata i ja”- Gminne eliminacje Festiwalu Piosenki Przedszkolaków
Warsztaty Rękodzieła-Biżuteria filcowana
,,Baje, bajki, bajeczki”- Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych.

Maj

Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków ,,O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”.
Warsztaty Rękodzieła – Piwonia z krepiny
Dzień Matki – uroczystość z okazji Dnia Matki obchodzona przez seniorów
działających w naszej gminie

Pażdziernik

Jubileusz 10-lecia istnienia TFR ,,Zryw”
Warsztaty Rękodzieła – Biżuteria koralikowa, pleciona, filcowana

Listopad

Warsztaty Rękodzieła -Bombka filcowana na sucho
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Świetlica Wiejska w Wólce Ratowieckiej
W roku 2018 roku w Świetlicy coraz prężniej widać było funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich spotykają się systematycznie raz w tygodniu i przygotowują spotkania
tematyczne związane z Dniem Matki czy Kobiet, Spotkania Andrzejkowe i Wigilijne, Zabawy wiejskie.
Kulminacyjnym momentem działań Koła było zorganizowanie i przeprowadzenie Dożynek Gminnych,
które corocznie skupiają wielu odbiorów z całej gminy.
Świetlica wyposażona jest w łącze internetowe, które może być wykorzystywane do różnych potrzeb
przez mieszkańców wsi. Można też korzystać ze stołu tenisowego oraz pograć w piłkarzyki, obejrzeć TV
i film. Świetlica spełnia rolę miejsca spotkań mieszkańców i jest przez nich wykorzystywana na różne
okazje zarówno w wewnątrz jak i na zewnątrz budynku w czym pomaga wykonana przy pomocy
finansowej Rady Sołeckiej altana usytuowana na posesji Świetlicy Wiejskiej. W planach jest wspólnie z
Radą Sołecką utworzenie siłowni na powietrzu oraz rozpoczęcie rozbudowy ogrodzenie Świetlicy.
Do najważniejszych wydarzeń organizowanych w roku 2018 w świetlicy Wiejskiej w Wólce Ratowieckiej
należy zaliczyć Dożynki Gminne „Niedziela na Wsi” oraz spotkania karnawałowe i wigilijne.

Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie
Ważniejsze imprezy i plenery

Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego 29.04-01.05.
Podczas imprezy w czterech pracowniach garncarskich oraz pracowni kowalskiej w
Czarnej Wsi Kościelnej odbywały się pokazy pracy i wyrobów twórców ludowych
działających na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego. Swoją pracę
zaprezentowali garncarze, tkaczki, rzeźbiarze oraz kowal i łyżkarz. Ponadto w Centrum
Rękodzieła Ludowego w Niemczynie udostępniona została wystawa dorobku
międzynarodowych plenerów garncarskich i kowalskich z ubiegłych lat. Zorganizowane
zostało również spotkanie twórców ludowych podczas którego omawiane były dalsze
możliwości rozwoju szlaku. W imprezie licznie udział wzięli mieszkańcy regionu oraz
turyści.

Plener Stowarzyszenia Twórców Majstrownia

Plener Fotograficzny Klubu Pryzmat

Plener malarski „Barwy Niemczyna”
Jak co roku przez dwa tygodnie gościliśmy w Centrum Rękodzieła Ludowego w
Niemczynie, artystów malarzy z różnych zakątków kraju, którzy na swoich płótnach
uwiecznili okolice gminy Czarna Białostocka.

Warsztaty tkackie WOAK w Białymstoku
Przez cztery tygodnie w maju i czerwcu przeprowadzone zostały warsztaty tkackie z
różnych technik. Przedsięwzięcie odbywało się w ramach projektu realizowanego przez
WOAK w Białymstoku, na który uzyskano dofinansowanie ze środków MKiDN. Dom
Kultury w Czarnej Białostockiej występował w projekcie jako partner.
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Grupy zorganizowane
Łącznie przez 17 dni gościliśmy w CRL warszawską Fundację Pozytywna Praga która wraz z
różnymi grupami dzieci z województwa mazowieckiego wzięła udział w licznych warsztatach
rękodzieła.
Przez 10 dni przeprowadzane były warsztaty ceramiczne i garncarskie dla grupy z Domu Kultury
w Korycinie.
Ponadto 11 grup zorganizowanych, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych skorzystało
z oferty CRL-u podczas pobytu jedno lub kilkudniowego.
Warsztaty dla osób indywidualnych
Przeprowadzono 5 kilkudniowych warsztatów rękodzieła takich jak ceramiczne, tkackie, filcu
oraz zajęć związanych z lokalną tradycją. Udział w nich wzięły osoby indywidualne z różnych
części Polski.
Społeczność lokalna

W styczniu podczas ferii zimowych oraz w lipcu podczas wakacji letnich we współpracy
ze stowarzyszeniem „Edukator”, zorganizowane i przeprowadzone zostały zajęcia dla dzieci i
młodzieży z gminy Czarna Białostocka. Udział w nich wzięło ok 50-ga dzieci, głównie z obszarów
wiejskich. Przez 10 dni odbyły się różne warsztaty rękodzieła, zajęcia artystyczne, gry i zabawy.
Informacje dodatkowe
Podkreślić należy koniecznie, iż działalność wszystkich grup i zespołów działających w Domu Kultury
zaakcentowana jest licznymi nagrodami na turniejach, przeglądach i konkursach oraz ilość zaproszeń
dla tych zespołów przysyłana na adres Domu Kultury przez wiele instytucji. Dom Kultury stara się
również o utrwalenie tej działalności, a zwłaszcza organizowanych plenerów i konkursów poprzez
m.in., wydanie folderów, kalendarzy czy płyt CD. Wiele grup działających przy Domu Kultury
uczestniczy w wyjazdach na turnieje i konkursy, organizowanych przez DK gdzie dzieci i młodzież mogą
się rozwijać i porównać własne umiejętności z rówieśnikami.
Dotacje i wnioski
W roku 2018 otrzymaliśmy pomoc finansową na realizację takich działań jak m.in. Powiatowy
Przegląd Kolęd – wsparcie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Piknik etnograficzny – Święto Szlaku
Rękodzieła Ludowego – Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe w Białymstoku czy Dni Czarnej
Białostockiej. Oprócz środków finansowych zabezpieczanych na działalność przez Urząd Miejski w
Czarnej Białostockiej, Dom Kultury stara się corocznie o pozyskanie dofinansowania różnych zadań. W
omawianym okresie złożono kilka wniosków na realizację działań kulturalnych do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W roku 2018 zostały złożone wnioski na zorganizowanie takich przedsięwzięć jak:
1.
Wniosek w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina,
który przewiduje przeprowadzenie w 2019 r. dwóch plenerów rzeźbiarskich, jeden w
Niemczynie, drugi w Mostach na Białorusi.
2.
Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zorganizowanie
pleneru w CRL w Niemczynie pn.: „Ceramika siwa inspirowana tradycją”
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3.
Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia do
DK w Czarnej Białostockiej.

Remonty i stan budynków:
W 2018 Dom Kultury w Czarnej Białostockiej ze względu na ograniczone możliwości finansowe
ograniczył się jedynie do bieżących i koniecznych napraw zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie obiektów, w których prowadzona jest działalność.
Udało się jednak przy wsparciu Rady Sołeckiej w Czarnej Wsi Kościelnej oraz pozyskaniu
środków z Urzędu Marszałkowskiego wykonać wjazd oraz parking przed budynkiem WDK. Z
własnych środków DK wyremontowano schody wejściowe do budynku WDK.

Miejska Bibliotek Publiczna
1. Stan i struktura bibliotek publicznych
W gminie Czarna Białostocka działa Miejska Biblioteka Publiczna z wyodrębnionym Oddziałem dla
Dzieci oraz Filia Biblioteczna w Czarnej Wsi Kościelnej. Biblioteka posiada status instytucji kultury i
wpisana jest do rejestru instytucji kultury.
2. Zbiory biblioteczne.
W 2018 r. przybyło 1317 woluminów, w tym: z zakupu 1279 wol. na kwotę 25121 zł : ze środków
samorządowych 882 książki na kwotę 18221 zł, z Biblioteki Narodowej Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do Bibliotek Publicznych - 397 książek na kwotę 7100 zł. 38 książek pozyskano z
innych źródeł.
W 2018 r. ubyło w Bibliotece dla Dorosłych 1112 wol., w Oddziale dla Dzieci ubyło 629 wol., w Filii
Bibliotecznej ubyło 454 wol.
Na koniec 2018 r. Biblioteka posiada 46042 woluminów oraz 88 audiobooków.
3. Użytkownicy




W 2018 r. zarejestrowano 1248 czytelników:
Biblioteka dla Dorosłych – 772 czytelników
Oddział dla Dzieci – 434 czytelników
Filia Biblioteczna – 42 czytelników.
4. Wypożyczenia księgozbioru –29817 wol.






Biblioteka dla Dorosłych – 19524 wol.
Oddział dla Dzieci – 9316 wol.
Filia Biblioteczna – 977 wol.
Wypożyczenia audiobooków – 81 szt.
5. Odwiedziny w Bibliotece – 10834




Biblioteka dla Dorosłych – 6917
Oddział dla Dzieci – 3576
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Filia Biblioteczna – 341
5. Prenumerata czasopism
Biblioteka prenumeruje 27 tytuły czasopism, w tym 3 dzienniki. Udostępniono je
1931 razy: 948 razy na zewnątrz i 983 razy na miejscu w czytelni. Biblioteka
otrzymuje trzy tytuły czasopism bezpłatnie.
6. Działania kulturalno-oświatowe :
Inicjatywy biblioteczne w roku 2018 i ich zasięg:















Przedstawienie teatralne dla dzieci promujące czytelnictwo „Na tropie afery, gdzie
podziały się litery”” (65 uczestników);
Fotograficzny konkurs powiatowy „Puzzle patriotyczne” z okazji 100-lecia
Niepodległości (10 uczestników);
Konkurs na prezentację multimedialną „Czarna Białostocka – tu mieszkam, tu żyję” –
(54 uczestników)
Spotkanie autorskie z Tomaszem Szwedem (63 uczestników);
Spotkanie autorskie z Barbarą Rybałtowską dla czytelników dorosłych (15 osób);
Udział w organizacji Dnia Dziecka w mieście – zajęcia plastyczne (25 uczestników);
Konkurs Literacki „Zima przychodzi z…” (16 uczestników);
Zajęcia czytelnicze dla wszystkich grup przedszkolaków (125 uczestników miesięcznie);
„Przystanek z książką” – wydawnictwo „Akapit Press” (38 uczestników)
Udział w projekcie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” (41 uczestników)
Czytanie „Jeżycjady” (22 uczestników)
Wystawy prac członków Stowarzyszenia „Majstrownia”: Ireny Sokacz, Stanisława
Wojdata, Karola Szydłowskiego, Jolanty Kasperowicz, Małgorzaty Tomaszewskiej,
Elżbiety Stelmaszuk (140 uczestników);
Wakacje z książką,
Lekcje biblioteczne ( ok. 250 uczestników).

7. Komputeryzacja

Wszystkie czynności biblioteczne są skomputeryzowane. Wypożyczalnie obsługuje program LIBRA
2000, który umożliwia udostępnienie katalogu On-line
7. Programy i projekty

W roku 2018 Biblioteka złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” na dofinansowanie remontu i modernizacji Biblioteki,
ale nie uzyskała wymaganej liczby punktów.
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Sport i rekreacja
Mieszkańcy Czarnej Białostockiej i okolic aby móc uprawiać sport mają do dyspozycji:
„Orlik” przy szkole podstawowej Nr 2 (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne);
Pełnowymiarowe boisko piłkarskie przy ul. Konopnickiej 7, kort do tenisa ziemnego, boisko do piłki
koszykowej i siatkowej;
Mała hala sportowa przy ul. Konopnickiej 7
Boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi
Kościelnej.
W 2018 roku cele i zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie Gminy Czarna Białostocka
realizowały głównie kluby sportowe:
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czarni”;
Szkolny Klub Sportowy „Zeus”;
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
Klub Karate „Kyokushin”;
Grupa Biegowa Czarna Białostocka.
Władze Gminy stawiają na rozwój sportu, gdyż wpływa on korzystnie na rozwój osobisty ludzi,
zwłaszcza młodych i przyczynia się do poprawy zdrowia. Kluby sportowe i stowarzyszenia otrzymują
dofinansowanie od Urzędu Miejskiego na działalność sportową. Najpopularniejszym sportem w
Czarnej Białostockiej jest piłka nożna. Na treningi piłkarskie w klubie „Czarni” w 2018 roku uczęszczało
około 180 zawodników w sześciu kategoriach wiekowych (skrzaty, żaki, orliki, młodziki, trampkarze,
seniorzy). Oprócz piłki nożnej klub „Czarni” prowadził także treningi tenisa stołowego. W klubie „Zeus”
odbywały się głównie zajęcia piłki siatkowej oraz treningi lekkoatletyczne. Podobnie było w klubie
„Iskra” działającym przy szkole podstawowej nr 2. Klub Karate Kyokushin jak mówi sama nazwa
organizował treningi karate.
Klub „Czarni” uczestniczył w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Podlaski Związek Piłki
Nożnej w rundzie wiosennej (marzec - czerwiec) i jesiennej (sierpień – listopad). Organizacją meczów
(przygotowaniem boiska, utrzymywaniem porządku na obiekcie sportowym) zajmowali się pracownicy
zatrudnieni w Urzędzie Miejskim. Kluby „Zeus” i „Iskra” rywalizowały w zawodach międzyszkolnych w
województwie podlaskim. Zawodnicy z klubu Karate Kyokushin rywalizowali w turniejach
ogólnopolskich.
W 2018 roku na terenie gminy Czarna Białostocka dzięki odpowiedniej bazie sportowej organizowane
były różne imprezy sportowe:


turnieje halowe w piłkę nożną podczas ferii zimowych;
turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Czarnej Białostockiej.
 turnieje piłkarskie podczas Dni Czarnej Białostockiej;
 I bieg Hubertusa.
Gmina Czarna Białostocka współpracuje także ze stowarzyszeniami spoza Czarnej Białostockiej, z
którymi wspólnie organizuje różne imprezy sportowe. W 2018 roku przy współpracy ze
stowarzyszeniem Grupa Szalonych Rowerzystów został zorganizowany III Podlaski Duathlon Grupy
Szalonych Rowerzystów.
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6.

Pomoc społeczna

Informacja
na
temat
działalności
pomocy
świadczonej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

przez

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg różnych zadań oraz programów. Pomoc społeczna jest
instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne
środki, możliwości i uprawnienia. Podstawą do udzielenia pomocy jest wystąpienie określonych
powodów oraz spełnienie kryterium dochodowego. Dochód uprawniający dla osoby samotnie
gospodarującej nie przekracza 701,00zł , natomiast na osobę nie może przekroczyć kwoty 528,00zł.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
10) trudności w integracji cudzoziemców,
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
12) alkoholizmu lub narkomanii,
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508).
Formy pomocy pieniężnej realizowane przez Ośrodek:
Zasiłek stały
Przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej,
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może
być wyższa niż 645,00zł miesięcznie,
2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę
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w rodzinie a dochodem w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł oraz nie może być wyższa niż 645,00zł.
W roku 2018 udzielono zasiłku stałego dla 76 osób na kwotę 322 569,43zł w tym:
- 58 osób samotnie gospodarujących
- 18 osób pozostających w rodzinie
Za osoby pobierające zasiłek stały opłacana była składka zdrowotna na kwotę 25 416,26zł oraz objęte
indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 5
411,16zł
Zasiłek okresowy
Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym
a dochodem rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie.
W roku 2018 udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 133 osób na kwotę
231
804,80zł w tym:
z powodu bezrobocia 88 osób,
długotrwałej choroby 12 osób,
niepełnosprawności 29 osób,
możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego -2,
inne – 18 osób
3. Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów
pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia
losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W roku 2018 udzielono zasiłków celowych dla 256 osób na kwotę 173 579,00zł (w tym: specjalnych
zasiłków celowych dla 59 osób na kwotę 17 170,00zł.
Żywienie.
W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane
są
działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
- dzieciom do 7 roku życia,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r., w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W roku 2018 pomocą w formie posiłku objęto było 133 osoby na kwotę 53 274,00zł.
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Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
Liczba osób, którym przyznano świadczenie 532
Liczba rodzin 341 (w tym: 66 rodzin na wsi)
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem 620 rodzin (w tym na wsi: 101), wyłącznie
w
postaci pracy socjalnej 279 rodzin ( w tym na wsi: 35).
Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a
jest jej pozbawiona oraz osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie nie
zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić przysługuje pomoc w
formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
W roku 2018 udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 66 osób. Koszt usług opiekuńczych
wyniósł 346 888,00zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 45 499,10 zł.
Domy Pomocy Społecznej.
Osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, którym nie ma możliwości
zapewnienia całodobowej opieki w miejscu zamieszkania są umieszczane w domach pomocy
społecznej. W roku 2018 w Domu Pomocy Społecznej było 14 mieszkańców odpłatność za ich pobyt
wyniosła 352 893,00zł.
Lokalny Zespół Interdyscyplinarny
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie’’ (tekst jednolity
Dz. U 2015r. poz. 1390) na terenie gminy działa Lokalny Zespół Interdyscyplinarny stanowiący element
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą
na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i podejściu do problemu przemocy.
W roku 2018 prowadzono wśród 43 rodzin procedurę ,,Niebieskie Karty’’.
W ramach prowadzenia LZI zwoływane są spotkania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz
grup roboczych powołanych do prowadzenia procedury ,,Niebieskie Karty’’.
Asystent rodzinny
W ośrodku zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który pracuje z rodzinami. Opracowuje i realizuje
plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
Udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (budżet domowy, określenie priorytetów), w
rozwiązywaniu problemów socjalnych, w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, problemów
wychowawczych z dziećmi (motywowanie do rozmów z dziećmi, do odrabiania prac domowych). W
roku 2018 pomocą asystenta objęto 14 rodzin. Wydatkowano na ten cel 45 323,47 zł.
Podstawa prawna: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2018r. poz. 998).
Dodatki mieszkaniowe
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również dodatki mieszkaniowe,
tj. przyjmuje wnioski, wydaje decyzje, przekazuje środki pieniężne na poszczególne administracje
mieszkaniowe. Działa w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U z 2017r. poz. 180).
W roku 2018 z dodatków mieszkaniowych korzystały 153 rodziny na kwotę 291 709,35zł.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku (pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu).
Dodatki energetyczne.
Ośrodek prowadzi również dodatki energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz.U z 2018 poz. 775 ze zmianami).
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Dodatki energetyczne przysługują odbiorcy wrażliwemu tj. osobie korzystającej z dodatku
mieszkaniowego i posiadającej umowę na sprzedaż energii elektrycznej.
W roku 2018 wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 1935,38 zł dla 16 rodzin.
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne przysługują gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o
znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie może przekroczyć kwoty 764,00zł.
Warunkiem otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego jest nabycie prawa do zasiłku rodzinnego.
Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane bez względu na dochód osoby
lub rodziny ubiegającej się o to świadczenie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2018r. poz.
2220)
Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko:
1) do ukończenia przez dziecko 18 roku życia bez dodatkowych warunków związanych
np. z nauką w szkole,
2) do ukończenia przez dziecko 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
3) do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej
i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym.
W roku 2018 pomocą w formie zasiłków rodzinnych objętych było 964 osób w tym:
do 5 lat - 304,
od 5 do 18 lat – 675,
od 18 do 21 lat – 139,
w tym powyżej 21 lat - 1
Na świadczenia rodzinne w roku 2018 wydano 1 546 928,90 zł.
Świadczenia opiekuńcze:
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli ma znaczny stopień
niepełnosprawności,
3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia,
4) osobie, która ukończyła 75 lat życia.
W roku 2018 udzielono dla 208 osób zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 347 465,69 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 68) ciąży obowiązek alimentacyjny,
jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej
opieki. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00zł
W roku 2018 wypłacano specjalny zasiłek opiekuńczy dla 29 osób na kwotę 135 882,37zł.
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad
poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny, jeżeli niepełnosprawność tej osoby powstała:
1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
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2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Przyznanie przedmiotowego świadczenia jest niezależne od kryterium dochodowego rodziny. Wraz z
wypłatą świadczenia odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa, która umożliwia nabycie
uprawnień emerytalnych osobom pobierającym świadczenie.
Świadczenie pielęgnacyjne w roku 2018 było wypłacane dla 34 osób na kwotę 513 749,10 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka można
ubiegać się o jednorazową zapomogę pieniężną w wysokości 1.000zł na jedno dziecko. Świadczenie to
przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. Wniosek należy
złożyć w terminie jednego roku od dnia narodzin dziecka. Dochód uprawniający 1922,00zl na osobę w
rodzinie.
W roku 2018 udzielono 81 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia na kwotę 81 000,00zł. Poza
ustawą o świadczeniach rodzinnych realizowano również ustawę z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2017r. poz. 2092). Powyższe świadczenie wypłacono w 2018
roku dla 15 osób na kwotę 81 960,00zł.
Świadczenie rodzicielskie w 2018 roku wypłacano dla 75 osób. Świadczenie rodzicielskie przysługuje
w wysokości 1000,00zł miesięcznie. W roku 2018 wydatkowano 416 874,85zł. Łączna kwota
wypłaconych świadczeń rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych
wyniosła łącznie 3 123 860,91 zł.
Alimenty
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 roku (tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 554 t.j ). W roku
2018 udzielono pomocy w formie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 415 390,00zł dla
75 osób. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez
nią 18 roku życia lub w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia a przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenie z
funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza
725,00 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje do wysokości zasądzonego przez sąd
świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż 500,00 zł.

Stypendia szkolne.
Stypendium szkolne przysługuje na cele o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup
podręczników, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnienie kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z przepisem prawo do ubiegania się o
stypendium istnieje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczy kwoty 514,00 zł.
W roku 2018 wydatkowano na stypendia kwotę 59 600,46 zł.
Świadczenie wychowawcze ,,500+’’
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Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (Dz U z 2017r. poz. 1851).
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w
rodzinie niezależnie od dochodu, natomiast rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na
osobę lub 1200 zł netto na osobę w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko otrzymają
świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia
ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
W roku 2018 świadczenie wychowawcze przyznano dla 1293 dzieci na kwotę 6 726 973,64zł.
Ponadto realizowano świadczenia ,,Dobry Start'', które przysługiwały na wydatki związane z
rozpoczęciem roku szkolnego dzieci, pomocą tą objęto 1156 dzieci na kwotę 346 800,00zł.
W gminie realizowana jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2014-2022.
W roku 2018 realizowane były między innymi określone cele strategiczne tj:
1) Przeciwdziałanie i zmiejszanie bezrobocia,
2) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodzinom znajdującym sie w trudnej sytuacji oraz
systemowa pomoc z rodziną,
3) Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
4) Tworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie
gminy,
5) Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie negatywnych zachowań.

7. Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia służy zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej i jednym z istotnych zadań
gminy. Podstawowa opieka zdrowotna to świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne,
lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresy medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.
W Czarnej Białostockiej znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”,
który specjalizuje się w chorobach wewnętrznych, medycynie rodzinnej i pediatrii.
Także na terenie Gminy znajduje się Przychodnia POZ IRMED Czarna Wieś Kościelna.
W 2018 roku Czarną Białostocką trzy razy odwiedzał autobus mammograficzny, gdzie kobiety mogły
profilaktycznie się przebadać.
Osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia miały możliwość uczestniczenia w zajęciach
i rehabilitacji organizowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, które organizowane są od 2002 roku.
Jednostką prowadzącą te warsztaty jest stowarzyszenie osób niepełnosprawnych „RAZEM”. Głównym
celem działalności Warsztatu jest zmniejszenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, co
osiągane jest przez rehabilitację zmierzającą do poprawy zaradności życiowej oraz doskonalenia
sprawności psychofizycznej.
Programy realizowane w Poradni POZ IRMED Czarna Wieś Kościelna:
1. Profilaktyka chorób moczowo-płciowych u mężczyzn.
2. Zwalczanie czynników ryzyka ( nieprawidłowe żywienie, nadwaga, stres, nałogi, brak aktywności
ruchowej ) w chorobach kardiologicznych.
3. Profilaktyka próchnicy zębów - fluoryzacja.
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4. Badania diagnostyczne - wczesne wykrywanie chorób tarczycy i układu krążenia.
5. Propagowanie szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych.
6. Badania przesiewowe dzieci i młodzieży.
7. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
8. Szkodliwy wpływ alkoholu i nikotyny na organizm.

Programy realizowane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”:
Programy edukacyjne:
1. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, POCHP.
2. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia 15.11.2018 – Dzieci chronione przed dymem
papierosowym.
3. Światowy Dzień Zdrowia 07.04.2018 – Zdrowie dla wszystkich.
Programy profilaktyczne:
1. Zapobieganie występowaniu grypy.
2. Profilaktyka chorób układu krążenia.
3. Zapobieganie występowaniu WZW t.B.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października
1982r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2137) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2018r. poz. 1030 ze zm.) nakładają na gminy obowiązek podejmowania
działań zmierzających do ograniczenia spożycia środków psychoaktywnych, inicjowania i
wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w tym zakresie, prowadzenia
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania tych
problemów. Działania te w roku 2018 były prowadzone w postaci Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
uchwalonego przez Radę Miejską 14 grudnia 2017r. (uchwała nr XXVI/257/17). Środki
finansowe na realizację programu pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych – była to kwota 184 544,21zł.
W ramach programu finansowano prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin , w
których występują problemy alkoholowe. Z pomocy psychologicznej udzielanej przez
certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień skorzystały 63 osoby, którym przez cały
rok udzielono 737 porad. Wszczęto 33 postępowania i skierowano 25 wniosków do sądu o
orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Wspierano finansowo osoby
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podejmujące terapię odwykową poprzez zwrot kosztów dojazdu. Członkowie Gminnej Komisji
byli powoływani grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W placówkach
oświatowych realizowano programy profilaktyczne dla uczniów, szkolenia dla rodziców i
nauczycieli. Ponadto dofinansowywano organizację czasu wolnego uczniów w czasie ferii
zimowych oraz imprezy plenerowe organizowane przez szkoły (Dzień Dziecka SP nr 2, Piknik
Rodzinny Czarna W. Kościelna). Podobne wsparcie otrzymało Przedszkole „Kraina Marzeń” na
organizację Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka. W ramach programu dofinansowywano
imprezy o zasięgu ogólnomiejskim promujące zdrowy, aktywny styl życia. Były to Bieg o Puchar
Proboszcza, Bieg Hubertus, III Podlaski Duathlon Biegowo-Rowerowy, a także Dzień Dziecka na
stadionie miejskim.
Organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert otrzymały dotacje na
zadania publiczne w obszarze profilaktyki uzależnień. W ramach tych działań Stowarzyszenie
Centrum Aktywności Lokalnej prowadziło świetlice: socjoterapeutyczną i środowiskową,
których opieką było objętych ok. 50 dzieci i młodzieży, zorganizowało 10 - dniowy obóz
stacjonarny dla 25 uczestników w trakcie wakacji i imprezę bożonarodzeniową. Innymi
podmiotami, które skorzystały ze wsparcia finansowego w tej formie są: Towarzystwo
Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic, Polski Związek Wędkarski, Fundacja Wolna Wyspa.
W projektach realizowanych przez te organizację uczestniczyło 80 dzieci i młodzieży. Ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki pokrywano koszty utrzymania pomieszczeń i opłat
telekomunikacyjnych Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Jedność”, udzielono mu wsparcia
na organizację Balu Trzeźwościowego, który zgromadził ok. 200 osób z terenu miasta i gminy
oraz gmin ościennych, a także sfinansowano festyn „Wesoła Wrzosowa”.
Sprawozdanie finansowe:
Nazwa zadania
Zakup energii (elektryczna i cieplna), woda
Wynagrodzenia
( Punkt Konsultacyjny, umowa o dzieło -opinie biegłych, członkowie GKRPA,
umowy zlecenia nauczycieli Ferie zimowe
Zakup usług
(zwrot kosztów dojazdu na terapię, opinie lekarza biegłego,
zakup programów profilaktycznych, spektakle profilaktyczne, wywóz śmieci,
woda i ścieki , usługa gastronomiczna na Bal Abstynenta, Dzień Dziecka , CRL w
Niemczynie, Diagnoza społeczna, bilety do kina, transport na basen, szkolenia
członków GKRPA)
Telefon, internet
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
Zakup materiałów i wyposażenia
( olej opałowy, art. papiernicze do realizacji zajęć profilaktycznych , art.
żywnościowe na Bal Abstynenta, nagrody i gadżety na bieg Hubertusa, zakup
programów profilaktycznych, medale na imprezę roworowo-biegową)
Różne opłaty i składki(wpis sądowy za leczenie odwykowe),
Dotacje celowe dla stowarzyszeń

Kwota
7410,08
34141

50804,63

1686,39
4995,68

21 344,43

1006
63156
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184 544,21

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Bezpieczeństwo publiczne

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego występuje w wielu aktach prawnych najwyższej rangi jak
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, występuje również w aktach niższej rangi. Utrzymanie
bezpieczeństwa jest jednym najstarszych zadań każdej władzy. Tym samym wskazać trzeba, że jest to
zadanie realizowane nie tylko na szczeblu centralnym czy wojewódzkim ale też na szczeblu samorządu
gminnego. Zgonie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina ma obowiązek zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wspólnoty w szczególności dotyczy to porządku i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej. Dlatego na początku poprzedniej kadencji jednym z priorytetowych zamierzeń było
przywrócenie zlikwidowanego wcześniej Posterunku Policji w naszej gminie jako podstawowego
ogniwa odpowiedzialnego za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców .
Ważnym elementem tegoż bezpieczeństwa jest utrzymywanie dokumentacji planistycznej w tym
zakresie, a w szczególności :
1. Planu funkcjonowania Gminy Czarna Białostocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i czasie wojny.
2. Kart realizacji zadań Gminy Czarna Białostocka
3. Dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza Czarnej Białostockiej
4. Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Czarna Białostocka
5. Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Czarna Białostocka
6. Planu Akcji Kurierskiej Gminy Czarna Białostocka
7. Stopni alarmowych Gminy Czarna Białostocka
8. Rejestru świadczeń osobistych i rzeczowych .
Wymieniona dokumentacja planistyczna jest przechowywana w Urzędzie Miejskim i na bieżąco
aktualizowana.

W celu poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego należałoby się zastanowić nad
reaktywowaniem formacji straży miejskiej, która przez 25 funkcjonowania była ważnym elementem
utrzymania porządku i bezpieczeństwa w naszej gminie.

Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka Związek Ochotniczych Straży Pożarnej skupia w swoich
szeregach 231 członków, w tym 207 członków zwyczajnych , 18 członków wspierających i 6
honorowych. Ponadto zrzesza 38 kobiet i 193 mężczyzn . W skład organizacji wchodzą również 3
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w liczbie 21 młodzików w tym 12 dziewcząt i 9 chłopców. Jest to
organizacja ciesząca się największym zaufaniem społeczeństwa.
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Na terenie gminy znajduje się siedem jednostek OSP.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Białostockiej została założona w roku 1923 roku. Jest to
jednostka typu S-5 i jest największą formacją OSP na terenie gminy pod względem wyposażenia i
udziału w likwidacji zagrożeń. W swoich szeregach skupia 70 strażaków ochotników w tym 35
strażaków, którzy mają wymagane badania lekarskie, indywidualne ubezpieczenie oraz przeszkolenie i
mogą być dysponowani do udziału w działaniach ratowniczych. Od roku 2005 została włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i może być skierowana do akcji nie tylko na terenie gminy
czy powiatu ale również na terenie całego województwa i kraju. W roku ubiegłym dysponowana była
do 85 działań ratowniczo-gaśniczych. W tym 44 gaszenie pożarów, 10 wypadków drogowych, 3
zdarzenia chemiczne, 13 usuwanie skutków wichury i 15 inne zdarzenia np. zabezpieczenie lądowania
lotniczego pogotowia ratunkowego.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Wsi Kościelnej została założona w roku 1936 . Jest to jednostka
typu S-2 i jest drugą co do wielkości na terenie gminy pod względem wyposażenia i udziału w likwidacji
zagrożeń. W swoich szeregach skupia 59 strażaków ochotników w tym 31 strażaków, którzy mają
wymagane badania lekarskie, indywidualne ubezpieczenie oraz przeszkolenie i mogą być dysponowani
do udziału w działaniach ratowniczych. W roku 2012 jednostka została włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie może być wysłana do akcji nie tylko na terenie gminy czy
powiatu ale również na terenie całego województwa i kraju. W roku ubiegłym jednostka była
dysponowana do 36 zdarzeń ratowniczo – gaśniczych, w tym 22 gaszenie pożarów , 6 wypadków
drogowych , 1 zdarzenie chemiczne, 4 usuwanie skutków wichury , 2 zabezpieczenie lądowania
lotniczego pogotowia ratunkowego , 1 fałszywy alarm .
- Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszkowie została założona w roku 1962 roku. Jest to jednostka typu S1 i posiada na swoim stanie samochód pożarniczy lekki przystosowany do ratownictwa technicznego .
W swoich szeregach skupia 37 strażaków ochotników w tym 20 strażaków, którzy mają wymagane
badania lekarskie, indywidualne ubezpieczenie oraz przeszkolenie i mogą być dysponowani do udziału
w działaniach ratowniczych. Dysponowana jest do zdarzeń na terenie gminy. Jednostka uczestniczyła
w ubiegłym roku w 4 działaniach ratowniczo - gaśniczych w tym 1 pożar i 3 zagrożenia miejscowe.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrojach została założona w roku 1926 roku. Jest to jednostka typu S-1
i w swoich szeregach skupia 17 strażaków ochotników w tym 5 strażaków, którzy mają wymagane
badania lekarskie, indywidualne ubezpieczenie oraz przeszkolenie i mogą być dysponowani do udziału
w działaniach ratowniczych. W związku ze swoim położeniem dysponowana jest do działań nie tylko
na terenie gminy ale również na teren powiatu Sokólskiego do gmin Korycin i Janów. Jednostka w roku
ubiegłym uczestniczyła w jednym wyjeździe do pożaru.
Wszystkie straże typu „S’’ co roku poddawane są inspekcjom gotowości operacyjnej w okresie
wiosennym, natomiast w okresie jesiennym przeprowadzane są kontrole stanu technicznego pojazdów
i sprzętu silnikowego będącego na stanie OSP. Wymienione inspekcje i przeglądy przeprowadzają
funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Miejskiej w Białymstoku. Wszystkie jednostki
ternu naszej gminy zawsze otrzymują wysokie notowania. Ponadto strażacy z OSP Czarna Białostocka
i OSP Czarna Wieś Kościelna w październiku ubiegłego roku uczestniczyli w międzywojewódzkich
ćwiczeniach ratowniczych. Wspomniane ćwiczenia trwały trzy dni a wykonywane manewry
charakteryzowały się dużym stopniem trudności z zachowaniem ciągłości działań zarówno w porach
dziennych jak i nocnych . Sprawność strażaków sprawdzana była na różnych obiektach a w
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szczególności na zalewie „Czapielówka”, na byłej oczyszczalni ścieków, na obiektach „Cynkometu” i
Ośrodka „Metanoia”. Epizody zagrożeń ćwiczyło ogółem około 100 strażaków różnej specjalności i
rangi z województw : podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
oraz ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Pozostałe 3 jednostki, są jednostkami typu „M” i związku z tym, że na swoim wyposażeniu nie
posiadają pojazdów, działania ratowniczo-gaśnicze prowadzą w rejonach swojego zamieszkania. Do
tych jednostek należą :
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Ratowieckiej została założona w 1976 roku. Jest to jednostka
typu M-1 w swoich szeregach skupia 16 strażaków. Zadaniem jednostki jest ochrona przeciwpożarowa
sołectwa Wólka Ratowiecka i dwóch sołectw sąsiednich tj. Sołectwa Ruda Rzeczka i Złota Wieś.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łapczynie została założona w 1967 roku. Jest to jednostka typu M-2 w
swoich szeregach skupia 14 strażaków. Zadaniem jednostki jest ochrona przeciwpożarowa sołectwa
Łapczyn oraz sąsiedniego Sołectwa Zamczysk .
- Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozówce Ziemiańskiej została założona w 1974 roku jest jednostką
typu M-2 skupia w swoich szeregach 11 strażaków . Zadaniem jednostki jest ochrona przeciwpożarowa
Sołectwa Brzozówka Ziemiańska i sołectwa Brzozówka Koronna.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej faktyczny ciężar utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych
nakłada na władze samorządowe gminy, dlatego też roku ubiegłym Burmistrz Czarnej Białostockiej
wydatkował na utrzymanie jednostek OSP kwotę 388.779,00 złotych. Kwota ta z roku na rok znacząco
wzrasta. Na rok bieżący zaplanowano w budżecie do wydatkowania sumę 440.096,00 złotych . W
roku ubiegłym udało się pozyskać środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 18.018,00 zł. oraz kwotę 10.000,00 zł w ramach pomocy
finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

9. Gospodarka
przestrzenne

nieruchomościami

i

planowanie

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
W roku 2018 zostało wydanych 40 szt. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy:




35 na zabudowę jednorodzinną ( w tym 5 - zabudowa zagrodowa),
 13 wydanych w obrębie geod. Czarna Białostocka,
 7 wydanych w obrębie geod. Klimki,
 6 wydanych w obrębie geod. Czarna Wieś Kościelna,
 4 wydanych w obrębie geod. Rudnia,
 po 2 wydane w obrębach geod. Ruda Rzeczka, Łapczyn i Ponure,
 po 1 wydanej w obrębach geod. Karczmisko, Lacka Buda, Wólka Ratowiecka
i Brzozówka Ziemiańska.
5 na zabudowę usługową:
 budowa hali tartacznej (obręb Czarna Białostocka),
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budowa elektrowni (obręb Łapczyn),
rozbudowa budynku o część magazynową (obręb Czarna Białostocka),
zmiana sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na budynek usługowy warsztat garncarski (obręb Czarna wieś Kościelna),
zmiana sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na produkcyjno-usługowohandlowy (obręb Klimki).

Ponadto, wydano dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotyczyły
one budowy sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej wraz z hydrantem. Zamierzenia
inwestycyjne miały miejsce w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka oraz Oleszkowo i Kosmaty
Borek.
W kwietniu 2018 r. została podjęta przez Radę Miejską w Czarnej Białostockiej uchwała Nr
XLI/296/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Białostocka, uchwalonego uchwałą Nr
XXIII/140/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 maja 2000 r., zmienionego uchwałą Nr
XLIX/383/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 października 2006 r. oraz uchwałą Nr
IV/14/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 stycznia 2015 r., w zakresie:
- uwzględnienia zrealizowanej, oddanej do użytku w 2018 r., nowej oczyszczalni ścieków przy
ul. Świerkowej 16,
- przeznaczenia terenu, na którym znajdowała się oczyszczalnia ścieków, przy ul. Fabrycznej
pod dodatkowe funkcje produkcyjne i usługowe,
- zabezpieczenia dalszej rezerwy terenu pod rozszerzenie powierzchni czynnego cmentarza
katolickiego przy ul. Kościelnej.

Gospodarka nieruchomościami (sprzedaż, kupno, obciążanie służebnością,
opłaty adiacenckie, decyzje podziałowe)
Dokonano sprzedaży działek o nr 815/21 i 815/13 położonych na terenie Czarnej Białostockiej,
przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.
Z uwagi na lokalizację na działkach nr 51/6, 159/26, 159/28, 159/29, 159/36 i 159/38 linii
elektroenergetycznej, ustanowiono odpłatnie na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. lub jej następców prawnych.
Nabyto na rzecz Gminy Czarna Białostocka działkę nr 1445/2 o pow. 214 m2 położoną w Czarnej
Białostockiej, przeznaczoną w planie miejscowym pod drogę – ulicę Żurawinową.
Udzielono dwóch bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w łącznej kwocie 380,39 zł.
Na podstawie decyzji podziałowej nabyto działki przeznaczone pod budowę dróg gminnych na
osiedlu Buksztel, o łącznej powierzchni 2298 m².
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Gmina Czarna Białostocka stała się użytkownikiem wieczystym działki nr 1583/8 obr. Czarna
Białostocka o pow. 196 m², na podstawie wyroku WSA w Białymstoku z dnia 29 listopada 2018 r., Sygn.
Akt II SA/Bk 450/18 oddalającego skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 16 maja 2018 r.,
znak: WG-VI.7534.75.2018.RK utrzymującą w mocy decyzję Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 26
marca 2018 r., znak: GKNII.6821.36.2016, orzekającą o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa
użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz (…) ww. działki, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, na której, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wybudowany
zostanie ciąg pieszo – rowerowy prowadzący na osiedle Pierekały.
Wydano 34 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu budowy ul. Gęsiej, Kolejowej i
Ochotniczej w Czarnej Białostockie oraz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej (kanał B) w Czarnej
Białostockiej.
Na obszarze miasta i gminy Czarna Białostocka dokonano podziału działek poprzez wydanie 16
decyzji zatwierdzających podział geodezyjny nieruchomości.

Mieszkaniowy zasób gminy, najem, dzierżawa, użyczenia
Mieszkaniowy zasób Gminy Czarna Białostocka stanowią lokale mieszkalne, znajdujące się
zarówno w budynkach będących własnością gminy jak również w budynkach, w których gmina jest
jednym ze współwłaścicieli (tabela Nr 1). Gmina Czarna Białostocka jest właścicielem 171 lokali
mieszkalnych znajdujących się w 26 budynkach położonych na terenie miasta i gminy Czarna
Białostocka.

Lp. Adres

Liczba lokali
Liczba gminnych Pow. użytkowa
Pow.
użytkowa
mieszkalnych
lokali
lokali gminnych
budynku (m²)
w budynku
mieszkalnych (m²)

1.

ul.
Gołębia
Czarna Białostocka

3 4

211,45

1

49,73

2.

ul.
Kosińskiego
Czarna Białostocka

5 4

213,41

2

104,12

3.

ul. Czajkowskiego 11 5
Czarna Białostocka

241,37

5

241,37

4.

ul.
Leśna
Czarna Białostocka

10 6

276,48

1

49,89

5.

ul.
Leśna
Czarna Białostocka

5 5

263,06

4

233,06

6.

ul.
Parkowa
Czarna Białostocka

7 12

402,53

6

193,64

7.

ul. Marszałkowska 1 2
Czarna Białostocka

232,90

1

103,84
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8.

ul. Marszałkowska 19 10
Czarna Białostocka

441,34

6

334,03

9.

ul. Marszałkowska 23 6
Czarna Białostocka
ul. Marszałkowska 25 6
Czarna Białostocka

236,07

1

37,15

243,39

2

81,54

ul.
Prusa
2 30
Czarna Białostocka
ul. Prusa 4
Czarna 16
Białostocka

1461,00

8

301,50

844,00

1

48,00

13.

ul.
Sienkiewicza
Czarna Białostocka

2 60

2572,22

28

1214,96

14.

ul. Żeromskiego
Czarna Białostocka

1 36

1547,76

15

608,00

15.

ul. Żeromskiego
Czarna Białostocka

6 21

901,49

3

128,53

16.

ul. Żeromskiego
Czarna Białostocka

8 18

732,00

10

388,00

17.

ul. Żeromskiego
Czarna Białostocka

12 60

2292,18

24

912,60

18.

ul. Żeromskiego
Czarna Białostocka

14 60

2300,10

1

36,00

19.

ul.
Torowa
Czarna Białostocka

11 74

3237,00

1

48,10

20.

ul. Konopnickiej
Czarna Białostocka

3 27

1196,50

1

39,00

21.

Niemczyn 36

1

46,31

1

46,31

22.

Niemczyn 44

1

50,82

1

50,82

23.

ul.
Wrzosowa
Czarna Białostocka

1 14

483,41

13

464,51

24.

ul.
Wrzosowa
Czarna Białostocka
ul.
Wrzosowa
Czarna Białostocka

2 15

477,80

13

398,60

3 12

483,88

11

435,28

ul.
Wrzosowa
Czarna Białostocka

4 11

456,73

11

456,73

21.845,20

171

7.005,31

10.
11.
12.

25.
26.

Razem

516
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W ww. zasobie mieszkaniowym, wydzielono lokale o obniżonym standardzie, z niepełną
infrastrukturą techniczną, które przeznaczono na wynajem jako lokale socjalne (ul. Wrzosowa 1,2,3,4)
W roku 2018 przydzielono 1 lokal socjalny oraz wszczęte zostały procedury eksmisyjne mające
na celu odzyskanie 3 lokali mieszkalnych z uwagi na zadłużenie z tytułu czynszu mieszkaniowego.
Z zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Czarna Białostocka w roku 2018
wydzierżawiono 48 nieruchomości, w tym 10 położonych na terenie Gminy oraz 38 położonych na
terenie miasta Czarna Białostocka.
Łącznie w dzierżawę, najem i użyczenie oddano 293 nieruchomości w tym:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

pod zabudowę garażową 46 nieruchomości.
pod wiaty na składowanie opału 37 nieruchomości
pod użytkowanie rolnicze na terenie miasta 71 nieruchomości
pod użytkowanie rolnicze na terenie gminy 39 nieruchomości
pod działalność usługowo handlową 28 nieruchomości (w tym lokale użytkowe )
pod działalność produkcyjną 14 nieruchomości,
pod umieszczenie i eksploatacje urządzeń infrastruktury technicznej 27 nieruchomości,
na działalność stowarzyszeń, OSP, DK oraz Biblioteki - 31 nieruchomości (w tym lokale
użytkowe).

10. Funkcjonowanie Rady Miejskiej
Rada Miejska w Czarnej Białostockiej jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut gminy, jej budżet, wysokość podatków
i opłat oraz plany zagospodarowania przestrzennego.
Informacje na temat Rady Miejskiej znajdują się na stronie internetowej gminy
https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/rada-miejska/, w zakładce „Rada
Miejska”.
W Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej zasiada 15 radnych, wybieranych w wyborach
powszechnych, z 15 okręgów wyborczych.
W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w których wybrano
15 radnych, w tym 7 radnych pełniących tę funkcję w kadencji poprzedniej.
Poprzednia - VII kadencja (lata 2014-2018) - zakończyła się w dniu 16 listopada 2018 r.
i trwała 4 lata.
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Obecna - VIII kadencja (lata 2018-2023) – rozpoczęła swoją działalność z chwilą złożenia
ślubowania na I sesji Rady Miejskiej 20 listopada 2018 r. i trwać będzie 5 lat.
VII kadencja (lata 2014 – 2018):
Przewodniczącym Rady był Wojciech Rudnik, a Wiceprzewodniczącymi Rady: Agnieszka
Dorota Staniaszek i Radosław Tercjak.
Radni VII kadencji Rady Miejskiej: Eugeniusz Ciuruk, Marcin Halicki, Marek Jakimik, Paweł
Jakubowski, Krzysztof Jarończyk, Renata Matuk, Wojciech Rudnik, Anna Siemienowicz, Aneta
Sobolewska, Agnieszka Dorota Staniaszek, Marek Święcicki, Urszula Taudul, Radosław Tercjak,
Kamil Tomaszewski, Helena Urban.
Komisje Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w VII kadencji:
Komisja Rewizyjna:
Renata Matuk - Przewodnicząca Komisji
Urszula Taudul - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Członkowie Komisji: Marcin Halicki, Paweł Jakubowski, Anna Siemienowicz
Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:
Krzysztof Jarończyk - Przewodniczący Komisji
Aneta Sobolewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie Komisji: Eugeniusz Ciuruk, Marcin Halicki, Paweł Jakubowski, Anna Siemienowicz,
Radosław Tercjak
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa:
Helena Urban - Przewodnicząca Komisji
Urszula Taudul - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Członkowie Komisji: Marek Jakimik, Renata Matuk, Wojciech Rudnik, Agnieszka Dorota
Staniaszek, Marek Święcicki, Kamil Tomaszewski
VIII kadencja(lata 2018 – 2023):
Przewodniczącą Rady jest Urszula Taudul, a Wiceprzewodniczącymi Rady: Irena Staniszczak
i Marek Święcicki.
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej: Eugeniusz Ciuruk, Luiza Dobrowolska, Dawid Jurczewski,
Adrian Kunda, Tadeusz Malicki, Edyta Piekunko, Anna Siemienowicz, Aneta Sobolewska, Irena
Staniszczak, Marek Święcicki, Urszula Taudul, Kamil Tomaszewski, Andrzej Tracewicz, Helena
Urban, Ewa Zglejszewska.
Komisje Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w VIII kadencji:
Komisja Rewizyjna:
Anna Siemienowicz - Przewodnicząca Komisji
Eugeniusz Ciuruk - Zastępca Przewodniczącej Komisji
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Członkowie Komisji: Luiza Dobrowolska, Dawid Jurczewski, Edyta Piekunko
Komisja Skarg Wniosków i Petycji:
Kamil Tomaszewski - Przewodniczący Komisji
Aneta Sobolewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Tadeusz Malicki - Członek Komisji
Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:
Andrzej Tracewicz - Przewodniczący Komisji
Edyta Piekunko - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie Komisji: Eugeniusz Ciuruk, Dawid Jurczewski, Adrian Kunda, Tadeusz Malicki,
Aneta Sobolewska, Kamil Tomaszewski
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa:
Helena Urban - Przewodnicząca Komisji
Luiza Dobrowolska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Członkowie Komisji: Irena Staniszczak, Anna Siemienowicz, Marek Święcicki, Urszula Taudul,
Ewa Zglejszewska
W 2018 roku:
 Rada Miejska w Czarnej Białostockiej odbyła 10 sesji, w tym 1 zwołaną w trybie
nadzwyczajnym;
 Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia;
 Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbyła 1 posiedzenie.
 Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbyła 8 posiedzeń;
 Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska odbyła
8 posiedzeń.
Rada Miejska w 2018 r. podjęła 90 uchwał, które:
 w ustawowym terminie 7 dni od ich podjęcia przekazano do sprawdzenia przez nadzór
prawny lub nadzór finansowy, tj. Wydział Nadzoru i Kontroli w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim w Białymstoku oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku i RIO Zespół w Łomży;
 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego na stronie
https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl, w zakładce „Rada Miejska” oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;
 treść uchwał dostępna była w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A
w pokoju nr 107;
 uchwały stanowiące prawo miejscowe oraz uchwały budżetowe opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
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 uchwały, w zależności od obszaru i regulowanego zakresu, przekazano do wiadomości
i realizacji merytorycznym komórkom w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej,
gminnym jednostkom organizacyjnym oraz współpracującym urzędom, instytucjom,
stowarzyszeniom itp.;
 informację o podjętych uchwałach przekazywano związkom zawodowym: NSZZ
„Solidarność” Oddział w Czarnej Białostockiej oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Czarnej Białostockiej;
 z wykonania podjętych uchwał Burmistrz sporządził dwa półroczne sprawozdania
i przedstawił je Radzie Miejskiej na sesjach: 30 sierpnia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r.
Do przedłożonych przez Radę Miejską w 2018 r. uchwał organy nadzorcze nie wydały
rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieprawidłowości w treści uchwał lub
w procedurze legislacyjnej ich stanowienia.

11. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska na terenie gminy Czarna Białostocka
Na infrastrukturę techniczną związaną z ochroną środowiska gminy składają się:
-·układ zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odbiór i zagospodarowanie ścieków,
-·system gospodarki odpadami.
Układ zaopatrzenia mieszkańców w wodę:
Teren gminy Czarna Białostocka jest zwodociągowany niemal w 100%. Gmina jest
zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej oraz studni kopanych. Całkowita długość sieci
wodociągowej wynosi 89,8 km.
W gminie funkcjonują trzy wodociągi grupowe:
Wodociąg grupowy Czarna Białostocka - zaopatruje w wodę Czarną Białostocką.
Wodociąg grupowy Niemczyn - zaopatruje w wodę wsie Niemczyn, Jezierzysk, Zdroje,
Osierodek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka i Brzozówka Ziemiańska.
Wodociąg grupowy Czarna Wieś Kościelna zaopatrujący w wodę Czarną Wieś Kościelną.
Sieć wodociągowa oparta jest o trzy ujęcia wody:
Ujęcie Miejskie-Czarna Białostocka:
- Rok oddania do użytkowania: 1982,
- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia
dobowa - 855 m3/d,
- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody,
średnia dobowa - 3000 m3/d,
- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 9 700,
- Odżelazienie na złożach piaskowo-żwirowych.
Ujęcie Czarna Wieś Kościelna:
- Rok oddania do użytkowania: 1971,
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- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia
dobowa - 330,5 m3/d
- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody,
średnia dobowa – 500,0 m3/d
- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 1000
- Odżelazienie na złożach piaskowo-żwirowych i odmanganianie.
Ujęcie Niemczyn
- Rok oddania do użytkowania 1994r.,
- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody,
średnia dobowa - 608,1 m3/d
- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania
wody, średnia dobowa – 817,7 m3/d
- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 700
- Odżelazienie na złożach piaskowo-żwirowych.
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA NA TERENIE GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA
Długość czynnej sieci
rozdzielczej (km)

Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

Ludność korzystająca z
sieci wodociągowej

(szt.)

(osoba)

Cała gmina
89,8

1 660

11 192

Obszar wiejski
54,9

570

1 867

Obszar miejski
34,9

1 090

9 325

Zużycie wody w całej gminie (dam3)

277,9

Zużycie wody na obszarze wiejskim (dam3)

45,5

3

Zużycie wody w mieście (dam )

232,4

Odbiór i zagospodarowanie ścieków:
Na terenie Gminy istnieje system kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 57,11 km,
obejmujące Czarną Białostocką, Czarną Wieś Kościelną, Klimki i Wólkę Ratowiecką. Pozostałe
miejscowości w gminie są obsługiwane przez wozy asenizacyjne, odbierające
i transportujące ścieki odebrane z bezodpływowych zbiorników do oczyszczalni ścieków.
Łącznie na ternie gminy powstaje ok. 270 tyś m 3 ścieków, które w głównej mierze trafiają do
komunalnej oczyszczalni ścieków. Administratorem sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni jest
gminna spółka komunalna – „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
W 2018 roku zakończyła się inwestycja z budową nowej czyszczalni ścieków przy ul.
Świerkowej 16 w Czarnej Białostockiej. Jest to nowoczesny obiekt, gwarantujący wysokie
poziomy usuwania zanieczyszczeń w ściekach w tym tzw. biogenów.
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System gospodarki odpadami:
Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ww. ustawy). W
wyniku wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Odbiór,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Czarna Białostocka”
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyło:
Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami
„Czyste Środowisko” Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 11, Studzianki
16-010 Wasików
Umowa pomiędzy Gminą a PKGO „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. została zawarta dn. 08
grudnia 2017 r. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmował okres od 01 stycznia 2018
r. do 31 grudnia 2018 r. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za całość przedmiotu umowy w
wysokości 635 688,00 zł brutto, płatne w miesięcznych ratach.
Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy może,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne. Uchwała ta nie została podjęta (uchwała fakultatywna).
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (instytucje i firmy) zobowiązani są do zawierania
umów na wywóz odpadów z dowolną firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uchwałą nr V/18/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z
którą opłata ponoszona jest od gospodarstwa domowego. Wprowadzono podział
gospodarstw w zależności od liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Stawki
opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone ww. aktem
miejscowym przedstawiają się następująco:
- gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkałe z selekcją
7 zł/miesiąc,
- gospodarstwo domowe liczące 2 osoby zamieszkałe z selekcją
13 zł/ miesiąc,
- gospodarstwo domowe liczące 3 osoby zamieszkałe z selekcją
19 zł/ miesiąc,
- gospodarstwo domowe liczące 4 osoby zamieszkałe z selekcją
24 zł/ miesiąc,
- gospodarstwo domowe liczące 5 osób zamieszkałe z selekcją
29 zł/ miesiąc,
- gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej zamieszkałe z selekcją 34 zł/ miesiąc.
W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka
ulega podwojeniu.
Uchwałą nr XXII/136/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 11 lipca 2016 r.
(z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
76

odpadów po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
ustalono, że:
- zmieszane odpady komunalne odbierane będę z nieruchomości zgodnie z
następującą częstotliwością:
1) w zabudowie wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu;
2) w zabudowie jednorodzinnej:
a) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 2 razy w miesiącu.
b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
- selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzyw
sztucznych, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich
workach z folii (zabudowa jednorodzinna) lub pojemnikach do selektywnej zbiórki
ustawionych w gniazdach (zabudowa wielorodzinna), odbierane będą z nieruchomości
zgodnie z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w tygodniu;
2) w zabudowie jednorodzinnej:
a) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 2 razy w miesiącu.
b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października– 3 razy w miesiącu.
- odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt AGD i RTV odbierane będą z
nieruchomości zgodnie z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu;
2) w zabudowie jednorodzinnej – 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem zbiórek.
- odpady ulegające biodegradacji zbierane w zabudowie jednorodzinnej odbierane
będą z następującą częstotliwością:
a) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 2 razy w miesiącu.
b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
- odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych w zabudowie wielorodzinnej
będą odbierane na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Zarządców i
Administratorów tych terenów.
- odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu;
b) w zabudowie jednorodzinnej - właściciele nieruchomości dostarczają je
samodzielnie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki
służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub ich
wydzierżawienie.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r.
poz. 19) narzuciło obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach lub
workach z zachowaniem poniższych norm:
a)
niebieski, z napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym z
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
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b)
żółty, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
c)
zielony, z napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła;
d)
brązowy, z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, przy czym zwrócono uwagę na obowiązek
selektywnego zbierania odpadów kuchennych.
W związku z powyższym, Rada Miejska 5 października 2017 r podjęła uchwałę nr
XXXV/243/17 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Czarna Białostocka. Rozporządzenie uszczegółowiło sposób selekcji, który jest
dobrze znany dla mieszkańców gminy. Od lipca 2013 r. segregacja obejmuje 4 frakcje tj.: Szkło,
Papier, Plastik, Odpady Zielone. Na początku 2018 roku przypomniano mieszańcom zasady
segregacji. Informacja została zamieszczona w grudniowym numerze lokalnego czasopisma
„Rozmaitości”(nr 289, 12/2017), wysłano również informację do spółdzielni mieszkaniowych
celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo wraz z harmonogramem odbioru
odpadów rozpowszechniono informację na teren gminy (zabudowa jednorodzinna).
Na terenie gminy od 08 lipca 2014 r. działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ul. Sosnowej 21 w Czarnej Białostockiej. W 2018 r.
punkt czynny był 5 dni w tygodniu tj. wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. od 10.00 do
18.00 i sobotę w godz. od 10.00 do 16.00. Za jego prowadzenie odpowiedzialna jest firma,
której zostanie udzielone zamówienie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości z
terenu gminy. Do gminnego PSZOK można przekazywać bezpłatnie wszystkie ilości odpadów
komunalnych zebranych w sposób selektywny, w tym:
1)
papier i tektura m.in. opakowania, gazety, czasopisma, itp.,
2)
tworzywa sztuczne m.in. odpady wielomateriałowe (Tetra Paki),
3)
metale,
4)
szkło,
5)
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
(odpady z ogrodów tj. odpady zielone, oraz odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw
domowych),
6)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. świetlówki,
7)
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8)
odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie we
własnym gospodarstwie domowym,
9)
zużyte opony nie pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej,
10)
zużyte baterie i akumulatory,
11)
przeterminowane leki,
12)
chemikalia m.in. farby, rozpuszczalniki, itp.
Odpady do PSZOK-u mieszkańcy powinni dostarczać samodzielnie. Nie są przyjmowane
odpady od przedsiębiorców powstające w wyniku ich działalności gospodarczej. W stosunku
do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
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Odpady niebezpieczne typu leki, baterie można wrzucać do pojemników ustawionych we
wskazanych miejscach tj.:
Punkt odbioru leków: Przychodnia Zdrowia w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 1.
Punkt odbioru baterii: Urząd Miejski przy ul. Torowej 14A w Czarnej Białostockiej.
3.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Uchwała Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016
w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 20162022” wskazała regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych tj.:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białystoku, zarządzany
przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne "LECH" Spółka z o. o., ul.
Kombatantów 4, 15-110 Białystok,
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach,
Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach, zarządzany
przez firmę „MPK Pure Home” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.
Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 30.12.2016 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w
dn. 02.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Czarna Białostocka w sprawie
powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów
komunalnych w związku z realizacja przez Miasto Białystok Projektu „Zintegrowany system
gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” strumień odpadów komunalnych w 2018
r. był kierowany do wskazanych powyżej instalacji tzn. ZUOK w Białymstoku (strumień
odpadów zmieszanych) i ZUOK w Hryniewiczach (odpady zmieszane i ulegające biodegradacji),
co wynika również ze sprawozdań PKGO „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. Pozostałości z ich
sortowania były przetwarzane w ZUOK w Hryniewiczach.
W roku 2018 na terenie gminy Czarna Białostocka odebrano następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
Masa
odebranych
Kod odpadów
Rodzaj odpadów
odpadów komunalnych
[Mg]
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
20 03 01
1933,467
komunalne
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
58,780
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
155,460
20 02 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji
5,480
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
0,150
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 35
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 1,495
zawierające niebezpieczne składniki
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20 01 36
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 06
15 01 07
17 01 02
17 09 04
19 12 01
SUMA

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20
01 35
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Gruz ceglany
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
Papier i tektura

1,040
40,550
2,992
2,147
421,060
5,883
126,900
99,360
0,025
2 854,789

Ilość odpadów dostarczonych w 2018 r. przez mieszkańców na PSZOK:
Masa
zebranych
Kod odpadów
Rodzaj odpadów
odpadów
komunalnych [Mg]
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 35
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 1,534
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 36
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 0,611
01 35
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
17 09 04
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 13,940
09 02 i 17 09 03
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
29,080
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
17 01 07
21,700
elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
SUMA
66,865
Łącznie na terenie Gminy Czarna Białostocka w roku 2018 zebrano 2 921,65 Mg odpadów
komunalnych.

Środowisko naturalne
Gmina usytuowana jest na Wysoczyźnie Białostockiej. Rzeźbę terenu gminy Czarna
Białostocka charakteryzuje kształt pagórkowaty i morenowy. Występują liczne utwory
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trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Lasy w gminie Czarna Białostocka zajmują ok. 76 %
powierzchni. Zarząd nad lasami państwowymi sprawuje Nadleśnictwo Czarna Białostocka oraz
Nadleśnictwo Knyszyn. Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem
bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska
naturalnego. Przeważająca część gminy jest objęta różnymi formami ochrony przyrody –
największe obszary objęte są ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
oraz w ramach sieci Natura 2000 (ponad 88 % obszaru gminy):
- Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Puszcza Knyszyńska PLB200003. Obszar
wyznaczony w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr
229, poz. 2313) jako obszar specjalnej ochrony ptaków (data wejścia w życie rozporządzenia 5
listopada 2004 r.),
- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006. Obszar
ochrony siedlisk Natura 2000 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10
stycznia 2011 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany
wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (Dz. U. UE. L 33
z 08.02.2011 r.).
Główną formą ochrony przyrody na obszarze gminy jest Park Krajobrazowy Puszczy
Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego. Park łącznie zajmuje powierzchnię 74 447
ha, z czego 15 405,58 ha znajduje się na terenie gminy Czarna Białostocka. Został utworzony
w 1988 roku. Celem powołania PKPK była ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych,
walorów kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej, a także stworzenie warunków do
prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i
wypoczynku. PKPK obejmuje pagórkowate tereny w dorzeczu Supraśli i Sokołdy porośnięte
lasami większej części Puszczy Knyszyńskiej. Obszar ten jest chroniony zgodnie z Planem
Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego (Dz.
Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 31, poz. 548). Ochronie podlegają tu drzewostany,
leśne doliny rzeczne, liczne źródliska oraz różne formy geomorfologiczne (moreny czołowe,
zagłębienia wytopiskowe) charakterystyczne dla polodowcowego krajobrazu tego terenu.
Lasy, o charakterze borealnym, pokrywają około 80% powierzchni Parku. Dominują
drzewostany sosnowe i sosnowo-świerkowe. W północnej i południowej części Puszczy
występują grądy, a wzdłuż dolin rzek i strumieni łęgi jesionowo-olszowe i olsy. Można tu
spotkać również rzadkie zbiorowiska boru bagiennego oraz zespoły trzcinnikowoświerkowego boru mieszanego i miodownikowo-grabowego lasu mieszanego. Wśród
roślinności nieleśnej cenne są śródleśne zbiorowiska turzycowe o wysokim stopniu
naturalności. We florze Parku występuje wiele roślin chronionych, między innymi:
pióropusznik strusi, brzoza niska, chamedafne północna, arnika górska, lilia złotogłów,
wawrzynek wilczełyko i pełnik europejski. Lasy Parku zamieszkują jelenie, łosie, sarny, borsuki,
bobry i jenoty oraz rzadko spotykane orzesznice, koszatki, także ryś, wilk i żubr. Akwifauna
Parku jest bogata. Żyją tutaj m.in. takie gatunki, jak: bocian, czarny, orlik krzykliwy, dzięcioł
trójpalczasty, kania ruda i czarna, głuszec, cietrzew i jarząbek.
W obrębie gminy znajduje się pięć rezerwatów przyrody:
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1. Jesionowe Góry (dostępny dla turystyki kwalifikowanej i celów dydaktycznych), pow.
376,55 ha. Występuje tu 11 zespołów roślinnych w tym grąd szczyrowy z okazałymi jesionami,
lipami, dębami na pagórkach. 15 gatunków roślin chronionych.
2. Karczmisko (dostępny dla turystyki na ogólnych zasadach zwiedzania rezerwatów), pow.
16,57 ha. Fragment sosnowo-świerkowego boru mieszanego z dorodnym 150-letnim
drzewostanem. W runie m.in. trzcinnik leśny.
3. Budzisk (niedostępny turystycznie, chroniony dla celów naukowych), pow. 328,51 ha.
Grądy, lasy mieszane i świeże. Torfowiska z olsami i łęgami, łąki turzycowe. W runie m.in.
storczyk krwisty, wielosił błękitny, rosiczka.
4. Krzemianka (dostępny dla turystyki kwalifikowanej i celów dydaktycznych), pow. 230,19 ha.
Dolina rzeki Krzemianki z wydajnymi źródłami. Łęgi i świerkowa postać grądu na granicy
zasięgu. Rośliny chronione: podkolan biały i zielonawy, arnika górska i inne.
5. Taboły. Leśne zespoły torfowiskowe na pow. ok. 300 ha. Ostoja bociana czarnego, żurawia,
łosia.
Cennym walorem krajobrazu gminy Czarna Białostocka są też pomniki przyrody wśród nich do
rejestru zabytków pisane są:
- dęby szypułkowe
- grab zwyczajny
- wiąz górski
- świerki pospolite
- brzozy brodawkowate
- jesion wyniosły
- sosna pospolita
- wiąz szypułkowy.
W gminie występują też użytki ekologiczne. Są to pozostałości ekosystemów, które mają
znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Do nich zaliczyć
możemy naturalne zbiorniki wodne: oczka, bagienka, kępy drzew i krzewów, torfowiska, płaty
nieużytkowanej roślinności.

12. Rolnictwo
Według ostatniego Spisu Rolnego na terenie gminy jest 778 gospodarstw, w tym 62 % to
gospodarstwa małe o pow. do 5 ha użytków rolnych. Gospodarstwa rolne o pow. poniżej 1 ha
stanowi 36 % gospodarstw. Gmina Czarna Białostocka jest gminą o stosunkowo niewielkim
udziale rolnictwa w strukturze gospodarczej. W strukturze zasiewów dominują zboża,
kukurydza i uprawy ziemniaków. Podstawowe uprawy to zboża pszenica, owies, żyto oraz
mieszanki zbożowe. Stosunkowo rzadko uprawiane są rośliny motylkowe na nasiona, jak gryka
i rośliny strączkowe. Produkcja zwierzęca ogranicza się do hodowli bydła mlecznego,
niewielkich stad ptactwa domowego.

13. Inwestycje i gospodarka komunalna
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W 2018 roku wykonano szereg zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, których
założenia zawarto w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.
1. Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego
w Czarnej Białostockiej.
Wartość robót:
861.000,00 zł brutto.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.
Wartość robót:
88.560,00 zł brutto.
3. Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka –
Przewalanka – droga krajowa nr 8.
Wartość robót:
5.967.534,99 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
5.811 mb
 długość
34.418 m²
 nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
4. Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej.
Wartość robót:
289.050,00 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
215 mb
 długość
1.081 m²
 nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
5. Budowa ulicy Młynowej w Czarnej Białostockiej – etap I.
Wartość robót:
1.91.680,93 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
400 mb
 długość
2.455 m²
 nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
6. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Zdrojach,
Wartość robót:
2.450,00 zł brutto.
7. Rozbudowa drogi gminnej 104855B – ul. Marszałkowskiej wraz z sięgaczami, zjazdami,
skrzyżowaniami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przepustem na cieku
wodnym w ul. Marszałkowskiej.
Wartość robót:
3.216.394,68 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
712 mb
 długość
5.017 m²
 nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
8. Budowa ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej.
Wartość robót:
1.295.190,00 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
427 mb
 długość
2.647 m²
 nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
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9. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF w postaci:
a) ciąg pieszo-rowerowy w ul. Kościelnej.
Wartość robót:
1.295.644,87 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
1.007 mb
 długość
2.292 m²
 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
b) ciąg pieszo rowerowy w ul. Młynowej - etap I,
Wartość robót:
178.204,77 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
387 mb
 długość
993 m²
 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
c) ciąg pieszo-rowerowy w ul. Marszałkowskiej,
Wartość robót:
439.287,26 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
700 mb
 długość
1.815m²
 nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
d) ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza,
Wartość robót:
1.577.632,42 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
1.533 mb
 długość
3.103 m²
 nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
10. Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej.
Wartość robót:
2.423.100,00 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
- powierzchnia zadaszona
885 m2,
- powierzchnia handlowa i piesza
2.048,88 m2,
- powierzchnia utwardzona jezdni i parkingów
3.095,05 m2
- instalacja fotowoltaiczna
3,3 kW,
- oświetlenie terenu
7 lamp,
- odwodnienie terenu
7 studni chłonnych,
- termomodernizacja budynku zaplecza targowicy z kompleksową wymianą instalacji
c.o., wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej (oświetlenia, sterowania), stworzenie
ogólnodostępnego węzła sanitarnego.
11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Czarne Białostocka:
- ul. Ciepła - 4 oprawy z wysięgnikami i linią zasilającą ok. 150 mb.
Wartość robót:
10.147,50 zł brutto.
- ul. Pogodna - 2 oprawy z wysięgnikami.
Wartość robót:
4.969,20 zł brutto.
- ul. Tartaczna – linia zasilająca ok. 250 mb.
Wartość robót:
4.999,95 zł brutto.
- Klimki - 6 opraw z wysięgnikami i linią zasilającą ok. 270 mb.
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Wartość robót:
6.309,90 zł brutto.
- Wólka Ratowiecka - 3 oprawy z wysięgnikami i linią zasilającą ok. 190 mb.
Wartość robót:
8.769,90 zł brutto.
- Kosmaty Borek – 3 oprawy z wysięgnikami.
Wartość robót:
6.765,00 zł brutto.
- os. Mieszkaniowe przy ul. Wrzosowej.
Wartość robót:
4.551,00 zł brutto.
12. Budowa 3-ch placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie
Czarna Białostocka (Oleszkowo, os. Wschód, os. Buksztel).
Wartość robót:
277 297,35 zł brutto.
13. Budowa 5-ciu stref OSA (ul. Wrzosowa, ul. Skórzana. ul. Szkolna, ul. Torowa, ul.
Kasztanowa).
Wartość robót:
682 295,19 zł brutto.
14. Modernizacja wjazdu i parkingu przy ul. Sienkiewicza 4 w Czarnej Białostockiej.
Wartość robót:
35.055,00 zł brutto.
Parametry charakterystyczne:
ok 390 m²
 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
15. Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gminnego w Niemczynie.
Wartość robót:
2.460,00 zł brutto.

Ad.1 Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego
w Czarnej Białostockiej.
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Ad.3 Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka –
Przewalanka – droga krajowa nr 8.

Ad.4 Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej – etap I.
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Ad.5 Budowa ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej – etap I
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Ad.7 Rozbudowa drogi gminnej 104855B – ul. Marszałkowskiej wraz z sięgaczami, zjazdami,
skrzyżowaniami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przepustem na cieku
wodnym w ul. Marszałkowskiej
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Ad.8 Budowa ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej
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Ad.9 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF w postaci:
- ciąg pieszo-rowerowy w ul. Kościelnej
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- ciąg pieszo rowerowy w ul. Młynowej - etap I

- ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza
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- ciąg pieszo-rowerowy w ul. Marszałkowskiej,
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Ad.10 Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej
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Ad.12 Budowa 3-ch placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie
Czarna Białostocka (Oleszkowo, os. Wschód, os. Buksztel)

Ad.13 Budowa 5-ciu stref OSA (ul. Wrzosowa, ul. Skórzana. ul. Szkolna, ul. Torowa, ul.
Kasztanowa
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Do zadań samodzielnego stanowiska ds. administracyjno – gospodarczych należy bezpośredni
nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządku na terenie
gminy oraz wykonywanie i nadzorowanie niewielkich prac remontowych w obiektach
będących w gminnych zasobach. Są to:









Sprawy związane z utrzymaniem czystości dróg gminnych w Gminie Czarna Białostocka
Sprawy związane z utrzymaniem czystości dróg powiatowych i na terenie miasta
Czarna Białostocka ( porozumienie z powiatem)
Utrzymanie placów i chodników
Utrzymanie wiat przystankowych w Gminie
Utrzymanie zieleni w Gminie
Utrzymanie czystości w sezonie letnim w Gminie
Bieżące remonty budynków gminnych
Naprawa ubytków w nawierzchniach dróg gminnych

Wykonane zadania, w tym realizacja funduszy sołeckich:
1) Sprzedaż drewna opałowego (przetarg) zgromadzonego na terenie Targowicy
Miejskiej.
2) Wykonanie przeglądów rocznych budynków.
3) Wykonanie energetycznej linii zasilania do budynku Świetlicy w Niemczynie.
4) Zakup materiałów potrzebnych na dokończenie altany w Oleszkowie (8.218,46 zł)
5) Potwierdzenie wykonania możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie
parametrów technicznych dostaw celem zawarcia umowy sprzedaży energii
elektrycznej w budynkach 3 i 4 przy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej dla 23 lokali
mieszkalnych (2.829,00 zł).
6) Zakup 10 koszy betonowych zewnętrznych w celu utrzymania czystości na terenie
miasta (3.210,30 zł0.
7) Powierzenie Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania
polegającego na bieżącym utrzymaniu czystości chodników, parkingów i zieleńców
(zamiatanie, koszenie), w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna
Białostocka.
8) Uporządkowanie i wycięcie drzew i krzaków na odcinku drogi od asfaltu Brzozówki
Koronnej w kierunku Brzozówki Ziemiańskiej oraz dalej za wsią w kierunku Brzozówki
Strzeleckiej.
9) Przygotowanie dokumentów dot. wykazu kąpielisk do zaopiniowania do: Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
10) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Zdrojach.
11) Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby dbania o wizerunek naszego miasta
(8.200,00 zł).
12) Zakup dmuchawy do liści i innych odpadów do utrzymania czystości (1.999,00 zł).
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13) Remont korytarzy w budynkach wielorodzinnych przy ul. Wrzosowej 3 i 4 w Czarnej
Białostockiej.
14) Comiesięczna kontrola i konserwacja platformy przychodowej z napędem dla osób
niepełnosprawnych.
15) Zakup materiałów oraz naprawa parkietu na Hali sportowej (4.160,00 zł).
16) Wykonanie okresowych przeglądów rocznych małej architektury (5.289,00 zł) między
innymi place zabaw.
17) Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Zdroje (8.087,09 zł).
18) Zakup iluminacji świątecznych (28.333,66 zł).
19) Zakup namiotu, stołów i ław ze środków funduszu sołeckiego Jezierzysk (7.249,45 zł).

14. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
samorządami
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy
administracji publicznej obowiązek realizacji zadań sfery publicznej we współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Rada Miejska w Czarnej Białostockiej Uchwałą Nr XXXVI/251/17 z 14 listopada 2017 r.
przyjęła „Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”. Program określał zakres, zasady i formy
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, przedkłada organowi stanowiącemu jednostki sprawozdanie z
realizacji programu współpracy za rok poprzedni publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
W ewidencji prowadzonej w referacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czarnej
Białostockiej na koniec grudnia 2018 r. na terenie Gminy działały: 4 kluby sportowe tj. SKS
„Zeus”, UKS „Iskra”, LUKS „Czarni”, Klub Karate Kyokushin, 10 organizacji posiadających wpis
w Krajowym Rejestrze Sądowym (AS, CAL, Aktywni, TMCZBiO, Majstrownia, MGSRA Jedność,
Krok po kroku, Kraina Puszczańskich Tradycji, SON Razem, Stowarzyszenie Przedsiębiorców),
Ochotnicza Straż Pożarna (7 – Czarna Białostocka, Czarna Wieś Kościelna, Łapczyn, Brzozówka
Ziemiańska, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka, Zdroje) oraz 9 oddziałów stowarzyszeń
ogólnopolskich tj. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział Czarna Białostocka,
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Sekcja Czarna Białostocka, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Czarnej Białostockiej, Polski Związek Wędkarski
Koło Nr 39, Związek Harcerstwa Polskiego 21 Gromada Zuchowa, Związek Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych Miejsko-Gminne Koło w Czarnej Białostockiej, Związek
Sybiraków Koło Terenowe nr 13 w Czarnej Białostockiej, Polski Związek Działkowców Rodzinny
Ogród Działkowy im. Elizy Orzeszkowej, SS-OPPiN „Edukator”.
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Jak wynika z KRS, na terenie Gminy zarejestrowanych jest 5 fundacji: Partnerstwo na Rzecz
Rozwoju (rejestracja 2010), Wspierania Emigracji Pan Tadeusz 2004 (2013), Marszałkowska
(2015), Obrony Praw Człowieka Lex Nostra (2016) i Wolna Wyspa (12.2017).
Trzy organizacje z terenu Gminy posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) tj.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” od roku 2008, Stowarzyszenie Obrońców
Zwierząt „As” od roku 2013 i Centrum Aktywności Lokalnej od końca czerwca 2018 roku.
Współpraca miała charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca finansowa, to powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Podstawowym trybem
przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym były otwarte konkursy
ofert. Na działania wskazane w Programie Współpracy na rok 2018 ogłoszono 3 otwarte
konkursy ofert.
Na realizację zadań z zakresu wspierania sportu służących realizacji wskazanych celów
publicznych kluby sportowe działające na terenie Gminy złożyły wnioski o dofinansowanie
działań na podstawie Uchwały Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej określającej
warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Czarna Białostocka w zakresie
wspierania rozwoju sportu. Na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2018 przeznaczono
środki w wysokości 75 000,00 zł.
Na realizację wszystkich zadań publicznych w 2018 roku (konkurs ofert i sport)
przeznaczono środki w wysokości 153 600,00 zł
W 3 otwartych konkursach ofert wpłynęło 17 ofert od 9 uprawnionych podmiotów oraz w
terminie naboru wpłynęły 4 wnioski złożone przez 4 kluby sportowe działające na terenie
Czarnej Białostockiej.
Liczba ofert w poszczególnych obszarach zadań:
I.
Aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze
względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 5;
II.
Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz
społeczności lokalnej – 5;
III.
Działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodnie z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii – 7;
IV. Sport – 4.
Złożone oferty zostały ocenione przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza. W
pracach komisji uczestniczyli zgłoszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych,
Zleceniodawcy, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przy ocenie ofert z
zakresu profilaktyki uzależnień - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Burmistrz zaakceptował propozycje podziału środków przedstawione przez poszczególne
komisje konkursowe na realizację 16 ofert i 4 wniosków na realizację zadań z zakresu sportu.
W 3 konkursach wsparcie finansowe otrzymało 9 organizacji na realizację 16 projektów oraz 4
kluby sportowe na realizację 4 zadań z zakresu sportu.
.
Podpisano 16 umów na realizację zadań publicznych w ramach rozstrzygniętych
konkursów ofert na łączną kwotę 76 010,00 zł oraz 4 umowy z zakresu wspierania sportu, na
kwotę 75 000,00 zł. Zrealizowano wszystkie podpisane umowy, czyli 20.
Na podstawie złożonych sprawozdań w działaniach projektowych z otwartych konkursów
ofert wzięło udział około 1263 osób i wg szacunków PTTK 1000 osób skorzystało z wędrówek
oznakowanymi szlakami turystycznymi. W działaniach sportowych uczestniczyło ponad 400
osób.
W ramach realizacji zadań publicznych prowadzono m.in.: Festiwal Pieśni i Poezji
Patriotycznej i Żołnierskiej, Przegląd Twórczości Artystycznej ON „Gwiazda Betlejemska”,
zorganizowano spotkanie wigilijne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych,
warsztaty artystyczne osób niepełnosprawnych w Niemczynie, wycieczki, zajęcia edukacyjne,
aktywizujące i sportowo-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych, promowano domy
tymczasowe i zachęcano do adopcji bezdomnych zwierząt oraz propagowano zasady
humanitarnego ich traktowania, popularyzowano ekologię na działkach, zajęcia sportowe z
lekkoatletyki, piłki siatkowej, nożnej, tenisa stołowego. Organizowany był czas wolny, w tym
także dzieciom i młodzieży podczas wakacji oraz spotkania wielopokoleniowe, integrujące
dziadkowie – wnuki.
Środki finansowe zostały przeznaczone na: zakup artykułów na paczki świąteczne dla dzieci,
nagrody, upominki, artykuły biurowe i piśmiennicze, ulotki i materiały informacyjne, opłaty
startowe, przejazdy na zawody, zakwaterowanie podczas zawodów wyjazdowych, zakup
artykułów spożywczych, rozdrabniacza gałęzi, sprzętu sportowego i zabawek edukacyjnych,
opłacenie prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, zajęcia
sportowe i dodatkowe edukacyjne dla dzieci, utrzymanie i poprawę oznakowania szlaków
turystycznych na terenie gminy.
Komisja ds. weryfikacji dokonała oceny prawidłowości zrealizowanych zadań publicznych na
podstawie złożonych sprawozdań końcowych. W trzech przypadkach Zleceniobiorcy zwrócili
niewykorzystane środki z dotacji tj. 678,33 zł.
Podsumowując - ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2018r. wyniosła 153 600,00 zł, umowy podpisano na kwotę 151 010,00 zł, a wykorzystana
kwota (po zwrotach środków) – 150 331,67 zł.
Pozafinansowe formy współpracy to m.in.: konsultacje z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
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organizacji; współpraca w zespołach i grupach roboczych (Gminna Rada Działalności Pożytku,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych); przekazywanie informacji
organizacjom z dostępnej w referacie bazy ngo, konsultacje i porady dotyczące wypełniania
formularzy składanych w konkursach ofert; udostępnienie na stronie Urzędu Miejskiego w
Czarnej Białostockiej w zakładce „mapa aktywności organizacji pozarządowych” bazy
kontaktów, dokumentów, formularzy. Organizacje mają możliwość promowania swoich
działań m.in. podczas posiedzenia Rady Miejskiej poświęconej sprawom społecznym
(18.04.2018 r.), zamieszczania informacji na stronie internetowej UM, w „Rozmaitościach”
oraz udziału w spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez UM. Cześć organizacji chętnie
współpracuje przy organizowanych corocznych imprezach gminnych m.in.: Dniach Czarnej
Białostockiej, Spotkaniach Hubertowskich (SOZ „As”, SON „Razem”, Stowarzyszenie Twórców
„Majstrownia”, PZW Koło Miejskie nr 39). Stowarzyszeniom biorącym udział w wyjazdach
edukacyjnych, wizytach studyjnych czy organizujących konkursy zostały przekazane dostępne
gadżety promocyjne. Jedną z form współpracy jest możliwość bezpłatnego korzystania z lokali
gminnych na podstawie umowy użyczenia. W 2018 roku umowy podpisało 13 różnych
organizacji.

15. Funkcjonowanie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w
Czarnej Białostockiej Sp. z o. o.
„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. w 2018 roku prowadziło
działalność gospodarczą na bazie dwóch zakładów:
1. Zakład Energetyki Cieplnej
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja, przesył i sprzedaż ciepła w postaci gorącej wody na potrzeby centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Działalność w tym zakresie jest prowadzona przez
ciepłownię w której zainstalowane są dwa kotły wodne o mocy ciepłowni 5,8 MW każdy i jeden
o mocy 2,9 MW. Łączna moc ciepłowni wynosi 14,5 MW.
Długość sieci ciepłowniczej wynosi 7,15734 km; w tym sieć wysokoparametrowa tradycyjna 3,5785 km; wysokoparametrowa preizolowana- 3,57884 km.
Komory ciepłownicze znajdujące się na sieci: 43 szt. Ilość węzłów cieplnych indywidualnych
współpracujących z siecią:
- będących własnością Spółki – 69 szt.
- będących własnością odbiorców - 8 szt.
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2) Pobór, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż wody z trzech ujęć znajdujących się w
mieście Czarna Białostocka (Q roczne max 350 000 m3/rok) i miejscowościach Czarna Wieś
Kościelna(Q roczne max 40 000 m3/rok) i Niemczyn, (Q roczne max 65 000 m3/rok).
Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 98,4 km; w tym miasto Czarna Białostocka 41,3
km, wsie 57,1 km.
Dodatkowym obiektem jest przepompownia wody (Q max 80 m3/h) zlokalizowana w Czarnej
Wsi Kościelnej przy ul. Sosnowej. Służy do podniesienia ciśnienia i wydajności wody w sieci na
terenie byłej fabryki „Biafamar” i w Podlaskim Parku Przemysłowym.
3) Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych w oczyszczalni zlokalizowanej na terenie
Czarnej Białostockiej (Q roczne max 434 350 m3/rok) .
Długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosi 57,22 km; z tego miasto Czarna Białostocka
44,3 km, wsie 12,92 km. W tym sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 43,03 km (miasto-35,25 km;
wsie-7,78 km), sieć kanalizacyjna tłoczna: 14,19 km (miasto-9,05 km; wsie 5,14 km).
Przedsiębiorstwo eksploatuje 28 przepompowni ścieków oraz 4 tłocznie
Sprzedaż ciepła w 2018 r. wyniosła 63 045 GJ.
Sprzedaż wody w 2018 r. wynosiła 309 762 m3, zaś odebranych ścieków 244 446 m3.
Zatrudnienie w Przedsiębiorstwie na dzień 31.12. 2018 r. wynosiło 32 pracowników.

Jednostka

Analiza sprzedaży ilościowej:

Lp. Wyszczególnienie

Wykonanie Plan
2017 r.
2018 r.

Dynamika w %
Wykonanie
wykonanie/plan
2018 r.
2018 r.
63 045
110,07

1.

Ciepło

GJ

65 151

57 277

2.

Woda

m3

295 281

300 000 309 762

103,25

3.

Ścieki

m3

236 885

236 200 244 446

103,49

Zakres wykonanych zadań inwestycyjnych w roku 2018:
1)
2)
3)
4)

Przyłącze ciepłownicze do odbiorcy ul. Fabryczna,
Przyłącze ciepłownicze do odbiorcy ul. Sportowa,
Przebudowa koryt stalowych podawania biomasy,
Rozbudowa monitoringu zdalnego odczytu wodomierzy na ujęciach w Czarnej Wsi
Kościelnej i Niemczynie,
5) Wymiana przyłączy wodociągowych na ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej,
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6) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy
kanalizacji sanitarnej i budowy spinki sieci wodociągowej przy ul. Torowej w Czarnej
Białostockiej,
7) Budowa odejścia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łąkowej,
8) Budowa odejścia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Skórzanej.
W związku z podpisaną w dniu 29.09.2016 r. umową z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa
oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej
oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” w ramach Działania 2.3. „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Spółka wystąpiła z wnioskiem o możliwość wykorzystania oszczędności finansowych po
zaktualizowaniu kosztów w przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawców.
W dniu 24.04.2018 r. podpisano Aneks do umowy o dofinasowanie, rozszerzający projekt
o następujące zadania:
Zadanie 11: Wykonanie projektu budowlanego i budowę odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym na terenie gminy Czarna Białostocka.
1) Wykonanie 8 odcinków w pasie drogowym umożliwiających podłączenie do sieci
kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Czarnej Białostockiej,
2) Wykonanie 3 odcinków w pasie drogowym umożliwiających podłączenie do sieci
kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Czarnej Wsi Kościelnej,
3) Wykonanie 2 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Białostockiej:
- budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
- budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi.
Zadanie 12: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej,
1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
2) Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi.
Zadanie 13: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej,
1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
2) Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
3) Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków.
W związku z obowiązującym w Spółce „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w tym
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości szacunkowej kwoty 30 000 EURO”
przeprowadzono 36 postępowań i zawarto umowy na kwotę 2 154 304,34 zł netto.
W grudniu 2018 r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Budowa oczyszczalni
ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej
oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” dofinansowanego w ramach Działania 2.3.
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„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.
Realizacja Projektu obejmowała następujące zadania:
Zadanie 1 – Budowa oczyszczalni ścieków.
Zadanie 2 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Białostocka.
Zadanie 3 – Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków.
Zadanie 4 – System informacji przestrzennej GIS.
Zadanie 5 –Koszty nabycia nieruchomości.
Zadanie 6 – Informacja i promocja.
Zadanie 7 – Zarządzanie projektem.
Zadanie 8 – Nadzór inwestorski.
Zadanie 9 – Rezerwa inwestycyjna.
Zadanie 10 – Niezbędne opłaty i inne obciążenia.
Zadanie 11 – Wykonanie projektu budowlanego i budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym na terenie gminy Czarna Białostocka.
Zadanie 12 – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.
Zadanie 13 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej.
Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia:
Koszt całkowity : 19 665 790,32 PLN (brutto)
Wydatki kwalifikowane : 12 103 268,68 PLN (netto)
Wysokość dofinansowania : 10 287 778,37 PLN
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Informacje do Raportu o stanie Gminy Czarna Białostocka za 2018 rok przygotowali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jacek Chrulski – burmistrz Czarnej Białostockiej
Wiesław Ryszard Majewski – zastępca burmistrza
Bogusława Maria Wojtulewicz- skarbnik gminy
Agata Onoszko – kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i
planowania przestrzennego
Monika Rymarska – kierownik referatu organizacyjnego
Wojciech Pyżyk – kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej
Agnieszka Trochim – zastępca kierownika USC
Agnieszka Dyda – dyrektor MGOPS
Ewa Wysocka – dyrektor SP 1
Jolanta Dadura – dyrektor SP 2
Agnieszka Znajda – dyrektor SP w Czarnej Wsi Kościelnej
Danuta Kowalewska – dyrektor Przedszkola „Kraina Marzeń”
Grzegorz Bogdanowicz – dyrektor DK
Elżbieta Litwińska – dyrektor biblioteki miejskiej
Iwona Mocniak – prezes PK
Małgorzata Stasiełuk – podinspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Marcin Sitko – podinspektor ds. sportu i profilaktyki zdrowotnej
Piotr Kupiński – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Magdalena Januszkiewicz – podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki
odpadami
Tomasz Łuckiewicz – samodzielne stanowisko ds. wojskowych i obronnych
Bożena Kucharewicz – samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i
informacji publicznej
Krystyna Sieńczykowska – samodzielne stanowisko ds. administracyjno gospodarczych
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